
מאת כתב 'המבשר'

ממשיכים  הרשמיים  הגורמים 
למרבה החרפה ולמגינת לב, לקבע 
השיפוצים  כיום  קודש  שבת  את 
בעבודות  שוב  והפעם  הלאומי, 

תשתית בנתיבי אילון.
בהודעה רשמית שיצאה מאת 
התנועה,  אגף  המשטרה,  דוברות 
עבו־ תתקיימנה  כי  לציבור  נמסר 

דות תשתית בכביש 20 הוא נתיבי 
אילון, במקטעה של מחלף השלום 

לדרום.
להתחיל,  אמורות  העבודות 
על פי ההודעה, מהלילה, ליל שבת 
עד  ולהימשך  בשעה 22:00  קודש 

יום שבת קודש בשעה 16:00.
ההר־ המגמה  ממשיכה  בכך 

שיטתית,  בצורה  המחבלת  סנית 
הש־ בחומת  ומתמשכת,  קבועה 

חוברים  זה,  שבת  לחילול  בת. 
הקשו־ שלטוניים  גורמים  בעצם 

לחוקי  לתחבורה,  לשיטור,  רים 
ומנוחה,  עבודה  ושעות  הרווחה 
ממשלתית  ציבורית  חברה  וכן 
ידיים  משלבים  כאחד  שכולם   –

הע־ את  ולכוון  לאפשר  להרע, 
לשבת  דוקא  המתוזמנות  בודות 

קודש.
והשבת  התורה  ביהדות 
השבת  חילול  על  כאב  מביעים 
השבת  חילולי  נוכח  כי  ואומרים 
בשעה  ומתעצמים,  המתרבים 
ששבת קודש הפכה להיות רחמנא 
ליצלן לדבר שמכל עבר, משמאל 
ומימין, חובטים ופוגעים בו – אין 
לנו מנוס אלא לפעול להגביר את 
שו־ לציבור  ולתת  הקדושה,  כוח 
שיאפשר  פוליטי  כוח  השבת  מר 
לעצור ולבטל את חילולי השבת. 

לשבת  החירות  את  לאיש  אין 
מתח־ השבת  בעוד  בביתו,  שאנן 

מי  מפני  הזהירו  חז"ל  רח"ל.  ללת 
שיכול למחות ואינו מוחה שהקו־

אינו  שבת,  שומר  כל  בו.  תלוי  לר 
וודאי  וברמיסתה,  בחילולה  חפץ 
שאין הוא רוצה שעוון חילול הש־

בת יהיה תלוי גם בו. 
אומרים   – הדברים  מטבע 
שומר  כל  על   – התורה  ביהדות 
שבת להרגיש את כובד האחריות 
לפעול  פקודה  ובעת  אלה,  בימים 
התורה  יהדות  עבור  ולהצביע 

והשבת.

מאת מאיר ברגר

המשפטי  הדיון  במסגרת 
השמיני  המנדט  אודות  המתנהל 
ועדת  שיגרה  התורה,  יהדות  של 
תשובתה  את  המרכזית  הבחירות 
כי  עולה  ממנה  המשפט  לבית 
להותיר  שיש  היא  הוועדה  עמדת 
יהדות  בידי  השמיני  המנדט  את 

התורה. 
הלוי,  עמית  עו"ד  כזכור, 
מטעם  ה־36  במקום  הממוקם 
המ־ המשפט  לבית  עתר  הליכוד, 

בשל  כי  בטענה  בירושלים  חוזי 
לצד  הקולות  בספירת  דיוקים  אי 
קלפיות  במספר  לזיופים  טענות 
ברחבי הארץ, המנדט השמיני של 

יהדות התורה מגיע לליכוד. 
בתמצית תשובתה של הוועדה 
כפי  הלוי  של  חישוביו  כי  מובהר 

המשפט  לבית  בעתירתו  שהוצגו 
של  השמיני  והמנדט  שגויים   –
לליכוד  מגיע  לא  התורה  יהדות 

יהדות  בידי  להישאר  דינו  אלא 
התורה. 

  המשך בעמ' ג

יחיאל מיכל פרל
בהר"ר דוד מאיר הי"ו

ישיבת בית אברהם סלונים - ירושלים
רמת שלמה ירושלים

צבי'ה רפפורט
בהר"ר חיים אהרן הי"ו
סמינר גור אשדוד
אשדוד

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום חמישי, כ"א במנחם־אב תשע"ט

יעקב אריה רובין
בן הר"ר ברוך הי"ו

ישיבת חכמי לובלין בני ברק
בני ברק 

הדסה כץ
בת הר"ר ישראל הי"ו
סמינר חסידי בני ברק
בת־ים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום רביעי, כ' במנחם־אב תשע"ט

ה נ מ א נ ה ת  ו ד ה י ה ל  ש ן  ו ת ע ה
בס"ד | יום וערש"ק פר' עקב, כ"ב במנחם־אב תשע"ט | 23 אוגוסט | גליון 3240 | שנה י"א | המחיר בא"י: 18.00 ש"ח
(האחדות) הכ"ב  הנפש  חשבון  הלבבות:  חובות   | ג  ביכורים   - ירושלמי   | ב  כריתות   - בבלי  היומי:  דף 

pr i ce s :  N .Y .  /  N . J .  $6 . 00   |  o the r  i n  U . S .  $7 . 00   |  Eu rope  €4 .00   |  Eng land  £4 .00

03-6180001
k o l - g r a p h . c o . i l

NOBLE

03-6180001

 בני ברק  ירושלימ  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעינ עילית  אלעד  רכ�ימ  טבריה  צפת  בארות יצחק

 חסד
תמיד תצאו בזול

בשמ ה' נעשה ונצליח!
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מתארגנים לאמירת 1000 ספרי תהילים בשבת
 עבור הילד שחלה במחלה הנוראה

 מרדכי אהרון
בן מירל יוכבד

כמו"כ מתארגנים ל-40 הפרשות חלה ושיר השירים
050-4168248  /  052-7614290
050-4110300  /  053-3177271

058-4597650 ניתן להשאיר הודעה

בתגובה לחידוש ירי הרקטות:

מטוסי קרב של צה"ל הפציצו מטרות ברצועת עזה; 
צה"ל לחמאס: "השתלטו על הג'יהאד האסלאמי"

לאחר ירי הפצמ"ר על העוטף, דובר צה"ל אישר כי כלי הטיס הפציצו בסיס אימונים של ארגון הטרור ^ לאחר ירי רקטי נוסף שנרשם בעוטף – כלי הטיס יצאו 
לגיחה נוספת ^ דובר צה"ל מזהיר את העזתים: "טרור יפגע בכולכם וימנע את שיפור המצב ברצועה"

מאת סופרנו הצבאי

קרב  מטוסי  בדרום:  הסלמה 
של צה"ל תקפו מוצב ימי של אר־
לעיר  מערבית  הנמצא  חמאס,  גון 
בלילה  החוף  לרצועת  סמוך  עזה, 

שבין רביעי לחמישי. 
"צה"ל  כי  נמסר  צה"ל  מדובר 
ימשיך לפעול כנגד נסיונות לפגי־

עה באזרחי ישראל ורואה בארגון 
הנעשה  על  אחראי  חמאס  הטרור 
נמסר  עוד  וממנה".  עזה  ברצועת 
קצר  זמן  לפני  כי  צה"ל  מדובר 
עזה  מרצועת  אחד  שיגור  זוהה 
לשטח ישראל. כתוצאה מהשיגור 
פתוח  בשטח  התרעה  הופעלה 
מטוסי  השיגור,  בעקבות  בלבד. 
נוספת  תקיפה  לגיחת  יצאו  צה"ל 

ברצועה.
פלסטיניים  דיווחים  כך,  בתוך 
הלילה  במהלך  נשמעו  כי  מסרו 
בדרום  ירי  וקולות  פיצוצים  הדי 
יונס,  ח'אן  לעיר  סמוך  הרצועה, 
שם על פי דיווח של אזרחים ועדי 

ראיה, צה"ל יורה פצצות תאורה.
אדום  צבע  אזעקת  כזכור, 
ביישוב  בערב  ברביעי  הופעלה 
בשער הנגב בעוטף עזה, כתוצאה 
משיגור של פצצת מרגמה משטח 
רצועת עזה לשטח ישראל שנפלה 
בשטח פתוח. לא היו נפגעים ולא 
שעבר  השבוע  בסוף  נזק.  נגרם 
טיס  וכלי  קרב  מטוסי  תקפו 
טרור  תשתיות  שתי  צה"ל  של 
בצפון  חמאס  של  תת־קרקעיות 
ובמרכז רצועת עזה, בתגובה לירי 
עזה  מרצועת  ששוגרה  הרקטה 
מוקדם יותר ויורטה בידי מערכת 

כיפת ברזל.
על רקע ההסלמה המתפתחת 
בשפה  צה"ל  דובר  אתמול  העביר 
אדרעי,  אביחי  סא"ל  הערבית, 
רצועת  לערביי  משמעי  חד  מסר 
ופיגועי  רקטות  ירי  ולפיו  עזה 
החיים  שיפור  את  ימנעו  טרור 
בתושביה.  ויפגעו  עזה  ברצועת 
"רצועת עזה נמצאת בעיצומו של 
תהליך במסגרתו מבוצעים צעדים 

לשיפורים  שמביאים  אזרחיים 
החיים  בתחומי  משמעותי  באופן 
האזרחיים ברצועה בטווח הקרוב 

והרחוק", אמר אדרעי.
החש־ מצב  על  להסתכל  "די 
בר־ והייבוא  הייצוא  הדיג,  מל, 

הטרור  ארגון  ואחרי.  לפני  צועה 
הפלסטיני  האסלאמי  הג'יהאד 
ההבנות  את  לערער  כדי  פועל 
בהן.  ולפגוע  אותן  לשבש  הללו, 
הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני בי־

צע ומתכנן לבצע פיגועים, ביניהם 
ירי רקטות. ישראל לא יכולה ולא 
מסוג  פיגועים  עם  להשלים  תוכל 

זה".
"השל־ אדרעי,  סא"ל  לדברי 

הצעדים  ביצוע  אי  על  שיהיו  כות 
תושבי  עבור  להתבצע  שתוכננו 
הג'יהאד  על  מוטלות   – הרצועה 
לחמאס  קרא  הוא  האסלאמי". 
את  "לאכוף  ברצועה  המושל 
האסלאמי  הג'יהאד  על  מרותו 
ותכ־ פיגועים  ולמנוע  הפלסטיני 

ניות אלה".
"אנחנו נחושים להגן על אזרחי 
לקבל  מתכוונים  לא  אנו  ישראל. 
פיגועים וירי רקטות על אזרחינו. 
הרצועה  תושבי  עם  בעיה  לנו  אין 
– להפך! מי שמבצע פיגועי טרור 
ברצועה  המצב  שיפור  את  ימנע 
שבוצעו  הצעדים  קידום  ואת 
יביא  הדבר  המתוכננים.  ולאלה 
כולה",  הרצועה  בתושבי  לפגיעה 

הזהיר דובר צה"ל.
אדרעי  אביחי  סא"ל  בנוסף 
ולתושבי  לחמאס  קריאה  הפנה 
האס־ הג'יהאד  על  להשתלט  עזה 
ישראל  כי  נכתב  בהודעה  לאמי. 
שמטרתם  בצעדים  לנקוט  תכננה 

ברצו־ התושבים  חיי  את  לשפר 
בפעולות  תלוי  וביצועם  עזה,  עת 
המו־ חמאס,  "על  לפועל.  שיצאו 

מרותו  את  לאכוף  ברצועה,  של 
על ארגון הטרור ולמנוע פיגועים 

אלה".
הערבית:  בשפה  נכתב  המסר 
"רצועת עזה נמצאת בעיצומו של 
תהליך במסגרתו מבוצעים צעדים 
לשיפורים  שמביאים  אזרחיים 
החיים.  בתחומי  משמעותי  באופן 

כדי  פועל  האסלאמי  הג'יהאד 
את ההבנות הללו, לשבש  לערער 

אותן ולפגוע בהן".
האס־ הג'יהאד  כי  טוען  צה"ל 
לאמי מתכנן לבצע פיגועים, בהם 
ירי רקטות, וכי ישראל "לא יכולה 
פיגועים  עם  להשלים  תוכל  ולא 
מסוג זה". ההשלכות של פיגועים 
אלו – אי ביצוע הצעדים שתוכננו 
הרצועה,  תושבי  עבור  להתבצע 
שיהיו  ההשלכות  המסר.  לפי  כך 

שתוכננו  הצעדים  ביצוע  אי  על 
להתבצע עבור תושבי הרצועה – 

מוטלות על הג'יהאד האסלאמי. 
הבהיר  ההודעה,  בהמשך 
תקבל  לא  ישראל  כי  אדרעי 
משטח  נורות  רקטות  שבו  מצב 
"אנחנו  ישראל.  לעבר  הרצועה 
יש־ אזרחי  על  להגן  נחושים 

טרור  פיגועי  שמבצע  מי  ראל. 
הרצועה  בתושבי  לפגיעה  יביא   –

כולה", כתב.

ביוזמת הרב מאיר רובינשטיין ראש העיר ביתר:ביוזמת הרב מאיר רובינשטיין ראש העיר ביתר:

אלף למטה: מעמד אדיר בציון אלף למטה: מעמד אדיר בציון 
הרשב"י עם כאלפיים תלמידי הרשב"י עם כאלפיים תלמידי 

ישיבות מביתר עילית, בראשות ישיבות מביתר עילית, בראשות 
הגה"צ ר' אלימלך בידרמן / הגה"צ ר' אלימלך בידרמן / עמוד טעמוד ט

הפולמוס המשפטי אודות המנדט השמיני של יהדות התורה:

ועדת הבחירות לבית המשפט: "דינו של 
המנדט השמיני להישאר בידי יהדות התורה"

חבר הוועדה מטעם יהדות התורה עו"ד הרב אברהם יוסטמן ל'המבשר': "ככל שמתקרב 
מועד הבחירות ההליך הופך למיותר ומגוחך ואיתנה תקוותנו שבבחירות הללו נקבל שמונה 

מנדטים או אפילו תשעה ברווח ומבלי שנזדקק להליכים משפטיים מתישים" 

למרבה החרפה ולמגינת לב:

הגורמים הרשמיים ממשיכים לקבע את שבת קודש 
כיום השיפוצים הלאומי – הפעם שוב בנתיבי אילון

93 100%

4

960,000 850,000

תכונה רבה לקראת כינוס חברי מועצות 
הקהילות של אגודת ישראל / עמוד ג

כ"ק מרנן ורבנן שבארץ ישראל גדולי 
ומאורי הדורות זצוקללה"ה שחתמו 
או הורו בין השנים תש"ט – תשל"ט 
על החובה להצביע בבחירות לכנסת

 - עמודים י' - י"א - 

בעד עמך רחמים שאלי:

ציפיה והתרגשות לקראת מסע הקודש של מרן 
אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א בער"ח אלול לבארדיטשוב 

במסע המרטיט ישתתפו גדולי התומכים של קופת הצדקה 'להחזיקם ולהחיותם' 
דחסידי ויז'ניץ ^ על הפקת המסע בהצלחה רבה הופקדה חברת 'הולינס' שע"י הרב 

ישראל מאיר גבאי יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' 

התרגשות גדולה ניכרת בימים 
חסידי  המוני  בקרב  האחרונים 
ויז'ניץ בארץ הקודש וברחבי תבל, 

אדמו"ר  מרן  של  יציאתו  לקראת 
מיוחד  למסע  שליט"א  מויז'ניץ 
על  ישתטח  במסגרתו  והיסטורי, 

לוי  רבי  הרה"ק  של  המצוינת  ציון 
סנגורם  זי"ע,  מבארדיטשוב  יצחק 

דיווח: 2 מיליארד שקלים הועברו 
לרשות הפלסטינית / עמוד ו

  המשך בעמ' ד
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המבשר - העתון של היהדות הנאמנה
המו"ל: בשורת תשס"ט ש.י. בע"מ    המגיד ממעזריטש 84 ביתר עילית,

ת.ד. 34578 ירושלים, 91345    טל' : 02-5805802, פקס 02-5805804
העורך הראשון: הרב מנחם פרוש ז"ל

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

דפוס: ידיעות אחרונות בע"מ    הפצה מנויים: ״בר״ שיווק והפצה
02-5805802 שלוחה 5    הפצה חנויות: בר פוינט אוף סייל בע"מ פניות מנויים:

AFP צלם המערכת: אליהו הלוי    צילומים: פלאש90, אימג'בנק
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

בשבעה דנחמתא
לישראל  תקנו  לט"ב,  הקודמים  דפורענותא  תלתא  לעומת 
טובה  מדה  גדול.  כוחם  נחמה  של  אלו  שבועות  דנחמתא.  שבעה 
האחרונים,  שבעת  באים  הראשונים,  השלשה  ולעומת  מרובה, 
בני  מאמינים  ישראל  עם  ואושר.  נחמה  טללי  ועוד  עוד  מוסיפים 
ואת  הברית  את  ה'  ושמר  האלקית  בהבטחה  נאחזים  מאמינים, 
ישראל  רשעי  כאשר  גם  עצבות,  של  ענן  כל  ומגרשים  החסד, 
תורה.  לומדי  עם  על  און  מחשבותם  וכל  בלשונם  מצקצקים 
שבתות אלו, בהן נקראות הפטרות הנחמה, משפיעות טללי תחי. 
טובים  לימים  עוז  תקוות  מרעיפים  קדשם,  וחזון  הנביאים  דברי 
על  אבות  לב  ישיב  המר,  מהגלות  יגאל  ישראל  עם  שיבואו,  יותר 

בנים ולב בנים על אבותם. זאת מטרתה של נחמה, וזה פריה.

תהיה  כך  והאנחה,  היגון  כגודל  הנפש,  ועגמת  הצער  כימי 
השמחה והרחבת הנפש בבשורת הגאולה. 'שמחנו כימות עניתנו'. 
כאותה מדה של תוגה ועגמימות ששלטה בימי בין המצרים בהם 
דואבים וכואבים את חילול הקודש ופינוי כלי שרת מהיכל ה' – 
באותה מדה, ומדה טובה מרובה, תהא הרינה והדיצה בבא המבשר 
זו.  חביבה  אומה  של  ימיה  קורות  הם  כך  עולמים.  גאולת  לגאלנו 
שלוה  ונדודים,  מנוחה  ועונג,  יסורים  וירידה,  עליה  ידעה  תמיד 
עם  של  ימיו  בקורות  בזה  זה  ומעורבים  בלולים  אלו  כל  ורוגז. 
הקודש, בני עם סגולה. גודלו של הגלות ועומקם של הצרות היו 
היסוד והסימן המובהק שהנה הנה באה הגאולה הגיע זמן התקומה. 

אמונה קדושה זו היא שחיזקה את הלבבות בעתות צר ומצוק.

ושמחה,  אושר  ימי  בקרבו  צופן  העתיד  כי  הברורה  הידיעה 
כי  הידיעה  נחמתי'.  ו'זאת  העייפות,  בנפשות  ואומץ  עוז  נסכה 
כח  המשפעת  היא  יותר,  ומרנין  משמח  יותר,  טוב  יהיה  העתיד 
להמשיך עוד שעה ועוד יום בגלות המר הנוכחי. גם היום, פחות 
מחודש ימים לבחירות ששבו וחזרו אלינו, מגרשים את המועקה 
אינה  עלינו  שנכפתה  המערכה  נכון,  העצבות.  את  ומסלקים 
מערכה קלה, אינה נוחה ואינה מלבבת, אבל עדיין יש לנו להסתכל 
על הטוב הצפון לנו. השמיעה בקול קדשם של כקש"ת מרנן ורבנן 
אלה  הם  דברם,  אל  והציות  וקברניטיה,  העדה  עיני  שליט"א, 
הנותנים בנו כח ונותנים בנו עוז ואומץ לקראת המערכה. חפץ ה' 

בידנו יצליח למען שמו באהבה, ונזכה להגדיל תורה ולהאדירה.
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עכשיו בסניפים: מגזין 
הקיץ של 'יש חסד'

הכירו את 'צידנית': המגזין החם של בין הזמנים • בפנים: סקירת שווקים בינלאומית, 
מתכונים (גם לחולי צליאק), קומיקס (גם למבוגרים), המלצות לטיולים (כן, גם במרכז הארץ) 
וטיפים שווים שלא הכרתם • וזה לא הכל, אבל ממש בזול, ואם נדייק- בחינם ומתחת לבית

בימים  מפיצה  חסד'  'יש  רשת 
אלה את מגזין 'צידנית'; מגזין קיץ 
הכולל  למשפחה,  ועשיר  מושקע 
מפרט מרהיב של תכנים מרתקים, 
אסתטית  ובהגשה  גבוהה  ברמה 
כתבות  בין  המשלבת  במיוחד, 
חינו־ משחקים  איכותיות,  עומק 
כיים מאתגרים, ומתכונים קלילים 

ומוצלחים ל'בין הזמנים'. 
בין דפי המגזין תגלו את הסו־

תרבות  שמאחורי  הקטנים  דות 
ה'שופינג', תלמדו איך לבחור את 

הצימר הנכון, תופתעו לגלות שיש 
שוק שלם שצף על המים, תבחרו 
למשפחה  המתאים  הטיול  את 
תקראו  תשבצים,  תפתרו  שלכם, 
המתכון  את  תמצאו  סיפורים, 
קיצית,  צהרים  לארוחת  המושלם 
ובעיקר תחוו הרבה רגעי משפחה 
נינוחים, בדיוק כמו ש'בין הזמנים' 

צריך להיות.
לפ־ נענתה  חסד'  'יש  רשת 

לרגיש',  'יד  עמותת  של  נייתה 
והקדישה מדור מיוחד עבור חולי 

מוצרי  מצריכת  הנמנעים  צליאק 
עצות  כולל  המדור  שונים.  גלוטן 
נאספו  אשר  נבחרים,  ומתכונים 
פרי  במשך שנים, והינם  בהתמדה 
עם  יומיות  התמודדות  של  ניסיון 
דגש  תוך  החולים,  של  צרכיהם 
המועדפים  מתכונים  על  מיוחד 

על ילדים.
בסניפי  חינם  מחולק  המגזין 
לס־ צאו  הארץ.  ברחבי  חסד'  'יש 

ניף הקרוב אליכם, וגלו את הקיץ 
כפי שלא הכרתם מעולם.

המפלגות הערביות בשירות ממשלת שמאל?

יו"ר הרשימה הערבית המשותפת: 
"אסייע לבני גנץ להקים ממשלת שמאל"

יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה, אמר כי אינו פוסל את האפשרות להמליץ על בני גנץ לראשות 
הממשלה ולהצטרף לקואליציה בראשותו ^ הליכוד: "עכשיו זה כבר ברור מתמיד: בני גנץ יקים ממשלת 

שמאל עם איימן עודה והמפלגות הערביות"

מאת מאיר ברגר

המ־ הערבית  הרשימה  יו"ר 
גנץ?  ממשלת  את  יקים  שותפת 
חבר  המשותפת,  הרשימה  ראש 
להיכנס  מוכן  עודה,  איימן  הכנסת 
ברא־ לקואליציה  הבחירות  לאחר 
לבן  כחול  אם  המרכז־שמאל  שות 

לשורה  ייענו  האחרות  והמפלגות 
של דרישות יסוד שנוגעות לערביי 
עודה  המדיני.  ולתהליך  ישראל 
אמר את הדברים בראיון ל'ידיעות 

אחרונות' המתפרסם היום.
מסמנת  עודה  של  ההצהרה 
נכונות לשינוי היסטורי זאת משום 
הצטרפו  הערביות  שהמפלגות 

בעבר לבלוק חוסם ולרשת בטחון, 
אבל הקפידו להישאר תמיד מחוץ 
בדיווח  ולממשלה.  לקואליציה 
נאמר כי עודה גיבש כמה דרישות 
לדעתו  תכשיר  להן  שהיענות 
לקואליציה.  הערבים  של  כניסה 
בממשלה  שותפים  נהיה  "אנחנו 
לא  הערבים  האזרחים  אם  רק 

יהיו יותר אזרחים מסוג ב'", אומר 
עודה.

להצה־ להגיב  מיהרו  בליכוד 
רתו של יו"ר הרשימה המשותפת 
"עכשיו  כי  ואמרו  עודה  איימן 
גנץ  בני  מתמיד:  ברור  כבר  זה 
איימן  עם  שמאל  ממשלת  יקים 
מי  הערביות.  והמפלגות  עודה 
לה־ חייב  ימין  ממשלת  שרוצה 

הודעת  לשון  לליכוד",  רק  צביע 
הליכוד.

מהדב־ התנערו  ב'כחול־לבן' 
רים. חבר הכנסת יועז הנדל הגיב 
ואמר כי "כחול לבן תקים ממשלת 
אחדות לאומית רחבה וממלכתית. 
אנחנו מכבדים את אזרחי ישראל 
הערבים ורואים בהם אזרחים שז־

נשב  לא  אבל  הזכויות  לכל  כאים 
שבבסיסן  הערביות  המפלגות  עם 
ישראל  של  קיומה  את  שוללות 

כמדינה יהודית. נקודה".
מנגד, ח"כ אחמד טיבי התנער 
מהצהרת עמיתו ואמר כי "אני לא 
אהיה חבר בממשלת הגנרלים של 
איימן  גם  כך  ואשכנזי.  יעלון  גנץ, 
עודה ושאר מנהיגי המפלגות בר־

בראיון  אמר  הדברים  את  שימה". 
בערוץ 13.

הכות־ בין  הבדל  "יש  לדבריו, 
רת לידיעה בראיון של עודה. הוא 
להיכנס  מתכוון  הוא  כי  הסביר 
לממשלה רק לאחר סיום הכיבוש 
לצד  פלסטינית,  מדינה  והקמת 
עוד דברים. כנראה שהכיבוש לא 
זהו  ולכן  הבחירות  אחרי  יסתיים 
היא  שמטרתו  אוטופי,  תרחיש 
שאנחנו  ולהגיד  אמירה  לייצר 
במערכת  יותר  להשפיע  רוצים 

הפוליטית".

ח"כ גדעון סער: "אני משוכנע 
שאפשר להקים ממשלת ימין"

בדבריו תקף את יאיר לפיד: "שמאל בתחפושת של מרכז"

מאת דוד שמואלי

ח"כ גדעון סער הבהיר אתמול 
לה־ יהיה  שניתן  משוכנע  הוא  כי 

קים ממשלת ימין.  
'יש־ לעיתון  שהעניק  בראיון 

יעשו  מה  סער  נשאל  היום'  ראל 
שנתניהו  במקרה  הליכוד  בכירי 
הממשלה.  את  להרכיב  יוכל  לא 
יוש־ לא  "עיתונאים  השיב:  סער 

בים מול אנשי כחול לבן ואומרים 
את  תמליכו  יצליח,  לא  גנץ  'אם 
כזו?!"  שאלה  אין  למה  אשכנזי'. 

הוא תהה.
חלק  לקחת  מוכן  לא  ''אני 
בניסיון לתקוע טריז בתוך הליכוד 
לזה  שאין  בשעה  בחירות,  ערב 
בכוונה  מתבצע  זה  הצדקה.  שום 
לפגוע  לנסות  כדי  הליכוד,  בתוך 
בתוך  הליכוד.  בתוך  באחדות 
ומט־ יעד  של  אחדות  יש  הליכוד 
רה. המטרה היא שתקום ממשלת 

זה  האם  נתניהו.  בראשות  ליכוד 
בר השגה? כן", אמר סער.

אמר  שקד  לשעבר  השרה  על 
בלי־ בעתיד  תהיה  "היא  כי  סער 

ביניים",  בחניית  היא  כרגע  כוד. 
בנט  נפתלי  ש"גם  מקווה  הוא  וכי 

יהיה בעתיד בליכוד".
למתמודדים  התייחס  סער 
התמו־ את  ותקף  שמאל  במרכז 

כי  אמר  ברק  אהוד  על  דדותם. 
מתנהל  גרוע,  ממשלה  ראש  "היה 
ואת  עברו  את  מכבד  שלא  באופן 
כיהן  שבהם  הרמים  התפקידים 
בעבר", אשר ליאיר לפיד אמר כי 
הוא "שמאל בתחפושת של מרכז", 
כשהציב  טעות  "עשה  גנץ  ובני 
ממשלה  לראשות  כמועמד  עצמו 

ללא ניסיון פוליטי מדיני".
מתחרט  לא  הוא  כי  אמר  סער 
שהשמיע  הפומבית  הביקורת  על 
לאחר  נתניהו  הממשלה  ראש  נגד 
500 ירי  ולאחר  האש  הפסקת 

מבקר  לא  "אני  לדרום,  רקטות 
את  מכבד  אני  פרסונלי,  באופן 
ראש הממשלה, ובכל זאת, כשליח 
ציבור מוטלת עלי חובה לומר את 
מה שאני חושב. יש חברי ממשלה 
לחדש  שצריך  שאומרים  וקבינט 
מדיניות  את  ותוקפים  סיכולים 
יכולים,  כן  הם  למה   – הממשלה 
עמדה  שמביע  סער,  ולגדעון 
פנימי,  היגיון  עם  צלולה,  ברורה, 
בלי ממד אישי, אסור?! אם הייתי 
נוהג בצורה שונה, לא הייתי ראוי 

להיות שליח ציבור.
"היתה לי ביקורת ועדיין יש לי 
המדי־ של  התפיסה  לגבי  ביקורת 

דעתי,  את  שיניתי  לא  בעזה.  ניות 
שתי  אחרי  גם  אותה  שביטאתי 
הפסקות האש האחרונות, אני חו־
שב שהתנאים שבהם הושגו הפס־
קות האש האלה לא חיזקו אותנו, 
יש לי דעה שונה בנושא המדיניות 
סער. ח"כ  הוסיף  עזה",  כלפי 
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יש רגעים שרק מי שמכיר אותך, מבין אותם.

*5600
וקבלו הצעה מתאימהחייגו עכשיו למרכנתיל

* * 299 * *
*  9.493% 9.299% *

מרכנתיל מתאימים לכם הלוואה לכל מטרה

יש לכם תוכניות לבין הזמנים?
לצאת לחופשה משפחתית? לשפץ את החדר של חזקי?

Fix 299הלוואת מרכנתיל בלבד!₪ חודשי קבוע שלמטרה בהחזר הלוואה לכל 
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עולים לירושלים 4: "גאווה גדולה לספק 
מקסימום חוויות במינימום עלות"

לאחר שההכנות וההיערכות לאירוע הגדול של בין הזמנים הושלמו, מתפנה ראש העיר משה ליאון לספר על 
הפרויקט המורכב, האתגרים והחזון

אינטנסיביים  שבועות  היו  אלו 
ירו־ העיר  ראש  עבור  במיוחד  ועמוסים 

השוטף  הניהול  לצד  ליאון.  משה  שלים, 
בישראל,  הגדולה  העיר  של  והמאתגר 
הפקת  לצורך  כולו  כל  התמסר  הוא 
בין  אירוע  לירושלים',  'עולים  והצלחת 
הזמנים הגדול בעיר, שמתקיים זו השנה 

הרביעית ברציפות. 
שאני  הראשונה  השנה  אמנם  "זו 
מוביל את הפרויקט הזה כראש העיר, אך 
כחבר  מימיי  כבר  היטב  אותו  מכיר  אני 
מועצה", מספר משה ליאון, ומוסיף: "זה 
לשנה  משנה  שמשתפר  מדהים  פרויקט 
וקובע סטנדרט חדש של בילוי למהדרין 

לבין הזמנים". 
העיקרי  הדגש  את  שמתם  מה  על 
"המוטו  לירושלים?  עולים  של  בתכנון 
חוויות  מקסימום  לספק  הוא  שלנו 
במינימום עלות. זהו אתגר לא פשוט אך 
כשמצליחים לעמוד בו זה ממלא אותך 

בסיפוק ובגאווה". 
הזה  בפרויקט  המטרה  בעצם  מהי 
מאוד  גדולות  בהוצאות  כרוך  שכידוע 
ממשלתיים  ומשרדים  העירייה  של 
לספק  היא  העליונה  "המטרה  נוספים? 
בילוי  החרדית,  למשפחה  מושלם  בילוי 
החרדי.  החיים  לאורח  שמותאם  מגוון 
ירושלים  את  להכיר  הזדמנות  זו  בנוסף 
מקרוב, וזו הסיבה שאנחנו מזמינים את 
כלל הציבור החרדי, ירושלמים ושאינם, 

לקחת חלק באירוע". 
השנה צפוי שדרוג נוסף בפעילויות 
והאטרקציות, איך מוודאים שלא תהיינה 
תקלות? "תראה, אף פעם אין מאה אחוז, 
הזה  בפרויקט  שמעורב  מי  בתור  אבל 
משלבי התכנון אני מבטיח לך שעשו פה 
יעבור  שהכל  מנת  על  המקסימום  את 
שכרנו  כך  לצורך  ביותר.  הטוב  הצד  על 
והמנוסים  הטובים  המקצוע  אנשי  את 

ביותר". 
לפני סיום מבקש ראש העיר להודות 
באופן מיוחד לסגנו הרב דייטש על עז־

הפרויקט.  והפקת  בתכנון  הגדולה  רתו 
"יוסי הוא האבא של הפרויקט הזה. הוא 
הראשון שיזם אותו והוא זה שהפך אותו 
למותג שהוא היום. עבדנו בשיתוף פעו־
כולם  ומהתוצאות  הראשון  מהרגע  לה 
ייהנו בשבוע הבא". בנוסף מבקש ליאון 
תורנית  תרבות  תיק  למחזיק  להודות 
הרב דודי בלומנשטוק "שרתם את האגף 

כולו לטובת הצלחת הפרויקט". 
ליאון מודה גם לשר זאב אלקין על 
התקציב הגדול שהעביר משרדו, משרד 
לירושלים.  לעולים  ומורשת,  ירושלים 
לפרויקט  מסייע  הוא  מחדש  שנה  "כל 
בראש  עומדת  אכן  שירושלים  ומוכיח 

מעיניו". 
"אני מזמין את כלל הציבור החרדי, 
לעלות  שאינם,  וכאלה  ירושלים  תושבי 
בשבוע הבא לירושלים וליהנות מחוויית 

קיץ ירושלמית אמיתית". 
הכרטיסים  מכירת  קצב  כך,  בתוך 
ממשיך לשבור שיאים, כשבקופות נותרו 

עוד מספר קטן ביותר של כרטיסים. 
תתקיים  לא  העבר  לקחי  לאור 
רק  אלא  במקום  כרטיסים  מכירת 
פיזית  או  טלפונית  רכישה  באמצעות 
המרכזית  הסיבה  השונים.  במוקדים 
למנוע  הרצון  היא  המוקדמת  למכירה 
כרטיסים  על  התנפלויות  של  מחזות 
מצב  למנוע  גם  כמו  למתחם,  בכניסות 
יתאכזבו  למקום  שמגיעים  אנשים  שבו 

מאחר ויאזלו הכרטיסים. 
לרכוש  ניתן  שבאמצעותו  הטלמסר 
שהוא  באופן  מתוכנן  הכרטיסים  את 
פרופור־ באופן  המבקרים  את  "מזרים" 

ציונלי בין הימים והשעות, כך שנמנעים 
עומסים החורגים מיכולת הקיבולת של 

המתחם. 
עושים  שהם  מסבירים  המארגנים 
הכל כדי לאפשר לכל מי שמעוניין לה־

בסופו  אך  זאת,  לעשות  באירוע  שתתף 
שקובעת  מקום  מגבלת  יש  דבר  של 
מספר גג, מה שמחייב לתכנן את מספר 

המשתתפים לפי ימים/שעות מראש. 
לציבור  ממליצים  האירוע  מארגני 
להבטיח את מקומם בהקדם. "מי שית־
עצל ויחכה לרגע האחרון – ימצא עצמו 
בלי כרטיס", הם אומרים. לדבריהם, הק־

צב החריג של מכירת הכרטיסים מצביע 
על כך שאלו יאזלו בתוך זמן קצר ביותר. 
של  האירועים  מתקיימים  השנה 
המתחם  במסגרת  לירושלים  עולים 
כבכל  כאשר  הרביעית,  בפעם  הענק 
משפע  המבקרים  ייהנו  השנה  גם  שנה, 
במחיר  וחוויות  פעילויות  אטרקציות, 

השווה לכל נפש. 
של  הפעילות  ימי  מספר  השנה  גם 
המתחם יעמוד על חמישה ימים. כזכור, 
בשנים הראשונות מספר הימים עמד על 
שעברה  בשנה  כבר  אך  ימים,  שלושה 
ביומיים  האירוע  את  להאריך  הוחלט 
ביטוי  לידי  שבא  הגבוה,  הביקוש  לאור 
מספר  מבקרים,  אלף  ממאה  בלמעלה 

שצפוי אף לגדול השנה.

מה בתפריט?
עשרות אלפי המבקרים ייהנו מפא־
מת־ מתחם  המשפחה,  לכל  אתגרי  רק 

תערוכת  לילדים,  ג'ימבורי  ענק,  נפחים 
משחקי  מימד,  תלת  מיצג  מיניאטורות, 
דרבוקות,  סדנת  פרסים,  נושאי  חשיבה 

מתחם צילום ומתחם תחרויות.
נגמר? ממש לא! השנה ייהנו המש־
תתפים גם ממופע רב חושי סוחף (הכל 
מעלין לירושלים 4), ארבעה (!) מתחמים 
ליטוף  פינת  כולל  ירושלמי"  של "ג'ונגל 
בעלי חיים, חווית אקסטרים של "המר־

מסעיר  אקשן  מתחם  המעופפת",  פסת 
ואפילו מתחם של ים ירושלמי. 

וזה כמובן לא הכל: מהמתחם ייצאו 
לאתרים  עלות  ללא  מודרכים  סיורים 
ההיסטוריים בירושלים. מדובר בין היתר 
בעיר דוד, העיר העתיקה, מערת צדקיהו 

וקשת דוידסון.

מתי זה בדיוק קורה? ואיך 
מבטיחים כניסה למתחם?

ראשון  ביום  תחל  הפארק  פעילות 
כ"ח  חמישי  ביום  ותסיים  באב  כ"ד 
הקונגרסים  במרכז   (25-29/08/19) אב 
בבנייני האומה בירושלים. שעות פעילות 
16:00- המתחם, בין השעות: 10:00-15:00

 .21:00
מראש  כרטיס  ברכישת  הכניסה 
בלבד  שקלים   15 של  מסובסד  במחיר 
כרטי־ רכישת   .3 מגיל  החל  למשתתף 

שמספרו  בטלפון  אשראי  בכרטיס  סים 
.0772223000

הכרטי־ את  לרכוש  אפשר  כן  כמו 
במינהלים  שיש  המכירה  בעמדות  סים 
מכירה  מוקדי  בירושלים.  הקהילתיים 
מלכי  רחוב  גל-פז  בירושלים:  נוספים 
16 אהליאב  רחוב  בורדו   .11 ישראל 

רוממה. בני ברק: גל פז רחוב רבי עקיבא 
חיימקה  של  במכולת  עילית:  ביתר   .88
אשדוד:   .70 ממעזריטש  המגיד  ברח' 
בסניף שפע מרקט ברח' אברהם שפירא 
ח.  רובע   13 הצבעוני  ניקיון  מחסני   .36
בית שמש: מכולת מתוקי שפת אמת 28. 
מודיעין עילית: הבית הלבן רחוב יהודה 

הנשיא 16. 
הרוכשים טלפונית יקבלו את כרטי־
סי הכניסה בעמדות הכניסה ע"פ הצגת 

תעודת זהות.
במתחם  שיש  הפעילויות  "לצד 
ההיסטוריים  באתרים  הסיורים  עצמו, 
של ירושלים זוכים להתעניינות שיא עם 
בהם  לקחת  שרוצים  אנשים  ויותר  יותר 
כי  ומוסיפים  המארגנים  אומרים  חלק", 
הסיורים  מספר  דרמטית  יוגדל  "השנה 

כדי לענות על הביקוש העצום".

האטרקציה הירולשמית מלשפחה החרדית

תכונה רבה לקראת כינוס חברי מועצות 
הקהילות של אגודת ישראל

תתקיים בע"ה ביום ראשון א' אלול ^ הכינוס יערך בטבריה לחזק את העיר לנוכח הזוממים להפר ולחלל את צביונה היהודי 
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ניכרת  רבה  וציפיה  תכונה 
הקהילות  מועצות  חברי  בקרב 

מקומות  בכל  ישראל  אגודת  של 
מושבותיהם, לקראת הכינוס הח־
גיגי וסעודת ראש חודש מרכזית, 
אלול  א'  ראשון  ביום  שתתקיים 

בדר"ח בשעה 6.00 אחה"צ במלון 
ציפורי בכנרת בטבריה.

ראשי  יפארו  המעמד  את 
ח"כים,  העיר,  רבני  התנועה, 

הקהילות  ונציגי  ציבור,  אישי 
בטבריה.

טבריה  בעיר  יערך  הכינוס 
תושביה  ואת  העיר  את  לחזק 
אלו  מול  אלו  בימים  הנאבקת 
את  ולהפר  לשנות  המבקשים 
הסתה  כדי  תוך  היהודי  צביונה 

חמורה. 
הפ־ תסוכם  הכינוס  במרכז 

ידי  על  שנעשתה  הענפה  עילות 
ואתר,  אתר  בכל  הקהילות  נציגי 
הכלל  בצרכי  בהרחבה  וידונו 
והפרט, תוך כדי המסקנות והלק־

חים שהופקו ע"י נציגי המועצות 
במהלך  שהתכנסו  המקומיות 
והקשיבו  הארץ  רחבי  בכל  הקיץ 
שולחנם  על  שהוערמו  לבעיות 

המוני  לרווחת  פתרונות  והציגו 
הפונים.

הגור־ הבחירות  כשמערכת 
חברי  ידונו  ובאה,  הולכת  ליות 
למ־ בדרכים  הקהילות  מועצת 

בע"ה  היכולות  מירב  את  קסם 
עקב  תקדים  חסרת  בהתגייסות 
היהדות  כשגורל  החירום  שעת 
המאזנים  כף  על  עומד  הנאמנה 
מפני אלו המבקשים לעקרה ח"ו.

יגיעו  הקהילות  מועצת  חברי 
ביד  יד  וישאו  הארץ,  רחבי  מכל 
התנועה,  בעול  כתף  אל  כתף 
לציבור,  דבריה  את  להביא  בכדי 
החונים  החוגים  בקשות  ואת 
לשולחן  ישראל  אגודת  דגל  על 

ההכרעה.

ועדת הבחירות לבית המשפט: "דינו של 
המנדט השמיני להישאר בידי יהדות התורה"

בין  הוועדה  קשרה  בתשובתה 
מצויות  שתוצאותיהן  הקלפיות 
השא־ לבין  משטרה  בחקירת 

דיוקים  אי  אודות  הכללית  לה 
נרשמו  לא  או  שנרשמו  לכאורה 

בפרוטוקולים. 
נר־ אם  גם  כי  הבהירה  הוועדה 

הרי  בפרוטוקולים  דיוקים  אי  שמו 
שיש להמתין לתוצאות חקירת המ־

שטרה שכן במידה וקלפיות שלמות 
רב  במספר  שמדובר  הרי  תיפסלנה 
בכך  להתחשב  יש  ולכן  קולות  של 

ולדחות את העתירה על הסף. 
בין היתר נכתב בדברי הסיכום 
של תשובת המדינה לבית המשפט 
בק־ שנרשמו  התוצאות  "ללא  כי 

המודד  בחקירה,  המצויות  לפיות 

בין  ינוע  ג+ש"ס  של  השביעי 
בעוד   31,701.44-69 31,710.56
בין  ינוע  מחל+טב  של  המודד 
פער  יהיה  דהיינו   .31,693.34-44
אף  המשיבים,  לטובת  משמעותי 
0.2 מספר  מקלפי  התוצאות  ללא 

לטובת  הפער  גדל  מכסרא־סמיע, 
המשיבים באופן ניכר".

יהדות  מטעם  הוועדה  חבר 
התורה עו"ד הרב אברהם יוסטמן 
הגשת  כי  ל'המבשר'  אמש  הבהיר 
לבית  שנמסרה  הוועדה  תשובת 
היחיד  התהליך  היא  המשפט 
המשפטי  הדיון  סביב  שהתקיים 
מועד  כל  אין  שעה  ולפי  בעתירה 
לקבלת  או  המשפט  בבית  לדיון 

החלטה זו או אחרת. 
ואומר  מוסיף  לציין",  "למותר 

שמת־ כי "ככל  יוסטמן  הרב  עו"ד 
קרב מועד הבחירות ההליך הופך 
תקוותנו  ואיתנה  ומגוחך  למיותר 
שמונה  נקבל  הללו  שבבחירות 
ברווח  תשעה  אפילו  או  מנדטים 
משפ־ להליכים  שנזדקק  ומבלי 

טיים מתישים".  

  המשך מעמ' ראשון

פולין: לפחות ארבעה מטיילים בפסגות 
הרי הטטרה נהרגו מפגיעת ברק 

מאת יעקב א. לוסטיגמן

לפחות ארבעה בני אדם נהרגו 
אתמול מפגיעת ברק על אחת מפ־

שטיילו  בעת  הטטרה,  הרי  סגות 
נוספים  אדם  בני  כ־30  במקום. 
שונות,  פציעה  בדרגות  נפגעו 
הנפגעים  את  לחלץ  שניסו  וכוחות 
אוויר  מזג  עם  להתמודד  נאלצו 
המוסק  החילוץ  את  שהפך  קשה, 

למורכב ובעייתי מאוד. 
אתמול  הדיווחים,  פי  על 
בבוקר שרר באזור מזג אוויר נאה, 
לפתע  התקדרו  היום  באמצע  אך 

לרדת,  התחיל  וגשם  השמים 
כשהוא מלווה בברקים ורעמים. 

במונומנט  פגע  הברקים  אחד 
מתכתי גדול הקבוע בראש פסגת 
בסמוך  שעמדו  והתיירים  ההר, 
כאמור,  הברק.  ממכת  נפגעו 
והר־ נהרגו,  מהם  ארבעה  לפחות 

יתכן  כי  מציינות  בפולין  שויות 
יהיה  הסופי  ההרוגים  שמספר 

גבוה יותר. 

בחו״ל!
טוסו

7:00-15:00 11:00-24:00
02-5384534 18
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מנכ"ל מאוחדת בסיורה במרפאות בביתר עילית: "העיר חשובה 
לנו ומאוחדת תמשיך לחולל בה את המהפכה הרפואית"

אל המנכ"ל התלוו אנשי הנהלה בכירים ובהם מנהל המחוז, מנהל המגזר החרדי, מנהל המרחב 
ועוד ^ במהלך הביקור נפגשו אנשי ההנהלה עם לקוחות, שמעו סקירות על הפעילות וציינו 

את החשיבות לפתח את השירות למחצית מתושבי העיר הנמנים על לקוחות מאוחדת
ההנהלה  ואנשי  מאוחדת  מנכ"ל 
במרפאות  מקיף  ביקור  קיימו  הבכירים 
הודיעו  ובסיומו  עילית  בביתר  מאוחדת 
עוד  ולהרחיב  לשדרג  לפתח,  ימשיכו  כי 

את שירותי הבריאות בעיר. 
רגב-רוזנברג  ס'  גב'  המנכ"ל  אל 
ד"ר  ירושלים  מחוז  מנהל  בסיור  התלוו 
דרום  מרחב  מנהל  זקן  תומר  וייס,  יובל 
ירושלים, רועי בן משה סגן מנהל מחוז 
הרב  ירושלים,  מחוז  הכספים  ומנהל 
משה ברים מנהל המגזר החרדי ול' ברוך 

עוזרת מנכ"ל. 
המנכ"ל  בחנה  ביקורה  במהלך 
רמת  ואת  בעיר  המרפאות  תפקוד  את 
ללקוחותיהן.  מעניקות  שהן  השרות 
מאוחדת, חלוצת הרפואה בביתר עילית, 
מפעילה 5 מרפאות בשכונות השונות, 3
מוקדי רפואה דחופה, שני בתי מרקחת, 
מרכז להתפתחות הילד, מרכז לבריאות 
האישה, ו-2 מרפאות שיניים. בקרוב ייפ־

בית   ,C בגבעה נוספת  מרפאה  גם  תחו 
השן  בריאות  ומרכז   ,B בגבעה מרקחת 
ברחוב שבזי 5. שעות הפתיחה של בתי 
הותאמו  השיניים  ומרפאות  המרקחת 
עד  ברציפות  ופועלים  התושבים  לצרכי 
כמח־ כי  יצוין  המאוחרות.  הערב  שעות 
לקוחות  על  נמנים  העיר  מתושבי  צית 

מאוחדת. 
העיר,  ראש  אירח  הביקור  במסגרת 
המשלחת  את  רובינשטיין,  מאיר  הרב 
סקר  העיר  ראש  בלשכתו.  המכובדת 
ובמיוחד  העיר,  התפתחות  את  בפניהם 
הת־ המשתתפים   .C בגבעה  האכלוס 
הניקיון  רמת  העיר,  ניהול  מאופן  פעלו 
הציבורית.  התחבורה  והפעלת  ויסות 
לגבי המשך וחיזוק  הנוכחים קיימו דיון 
גב'  בעיר.  הדחופה  הרפואה  פעילות 
העיר  ראש  בפני  ציינה  רגב-רוזנברג 
של  הגבוהה  מהרמה  התרשמותה  את 
שירותי הרפואה במאוחדת בעיר ועדכנה 
פועלת  שמאוחדת  נוספות  מרפאות  על 
ראש  ממש.  בקרוב  אף  חלקן  לפתוח, 
של  החשובה  העשייה  על  בירך  העיר 

מאוחדת. 
עם  נפגש  שבמהלכו  הביקור,  בתום 
במרפאות  המקצועיים  השירותים  נותני 
ועם לקוחות מאוחדת, ציינה המנכ"ל את 
והרפואה  הבריאות  שרותי  והיקף  מגוון 

המחויבות  את  מאוחדת,  ע"י  הניתנים 
והביעה  המרפאות  עובדי  של  והתפקוד 
התרשמותה כי מרפאות מאוחדת בביתר 
הן מרפאות פעילות ותוססות, המעורבות 

מאוד בצרכי הרפואה של התושבים. 
ציינה  הממושך,  הביקור  בסיום 
מאוחדת  כי  רגב-רוזנברג,  גב'  כאמור 
וכי  הרפואה  שירותי  את  לחזק  תמשיך 

הקו־ היא  כי  בעובדה  אתגר  רואה  היא 
היא  עילית  "ביתר  בעיר.  המובילה  פה 
לחינם  לא  למאוחדת.  אסטרטגית  עיר 
אנו  במאוחדת.  בחרו  מהתושבים   50%
ממשיכים להשקיע ולפתח את שירותנו 
אני  הקרובים  בחודשים  וכבר  בעיר, 
שתי  בפתיחת  להשתתף  בעז"ה  מקווה 

המרפאות החדשות". 

במסגרת מיזם מדדי הבריאות:

'כללית' ערכה ליל שישי של בריאות 
למאות בחורי הישיבות במודיעין עילית
הבחורים נמדדו ונשקלו כדי לוודא שהם בקו הבריאות • חבר הנהלת העיר הרב 

אברהם וייס, מנהל מגזר חרדי של 'כללית' במחוז מרכז: "כללית רואה חשיבות רבה 
בשמירה על בריאותם המלאה גם של בחורי הישיבות כחלק ממיזם הבריאות הגדול"

הבריאות  מדדי  מיזם  במסגרת 
ערכה  עילית,  במודיעין  'כללית'  של 
'כללית' 'ליל שישי של בריאות' לבחורי 
הישיבות במודיעין עילית שחזרו לביתם 
לאחר זמן קיץ בהיכלי הישיבות. במהלך 
במטרה  ונשקלו  נמדדו  הבחורים  הערב 
אחר  לעקוב  החשיבות  את  להטמיע 
ערכי הבריאות באופן קבוע. הערב נערך 

באולם 'בית אבא'.
הרב  העיר  הנהלת  חבר  נכחו  בערב 
אברהם וייס, מנהל המגזר החרדי במחוז 
במודיעין  הלקוחות  קשרי  ומנהלי  מרכז 
והרב  מרקוביץ  ירחמיאל  הרב  עילית 
מאוד  נהנו  הבחורים  שלמה ליכטשטיין. 
לשמוע מאנשי הקשר שלהם בכללית על 
איכות  ועל  האיכות  שבמדדי  החשיבות 

ופריסת השירותים של כללית בעיר.
לפני  התחיל  הבריאות  מדדי  מיזם 

מומחי  נטלו  ובמסגרתו  שבועות  כ-3 
'כללית'  של  השונות  במרפאות  'כללית' 
הבסיסיים  הבריאות  נתוני  את  בעיר 
ממאות  דם  ולחץ  גובה  משקל,  כמו 
לאפשר  כדי  ובחורים,  ילדים  נוער,  בני 
הצו־ בעת  מושלם  רפואי  שירות  מתן 

ילדות  לצד  ובחורים  ילדים  מאות  רך. 
האחרונים  בשבועות  הופיעו  ונערות 
במרפאות של 'כללית' וביקשו להישקל 
ולהימדד וכן נלקחו מהם מדדי בריאות 

נוספים.
עד  ונערים  לילדים  נועד  המיזם 
הסיעוד  מנהלת  אותו  והובילה   ,17 גיל 
העירונית החדשה של 'כללית' במודיעין 
עילית, גב' ח' קורמן, שנכנסה לאחרונה 
ופועלת  סיעוד,  כמנהלת  לתפקידה 
לקוחות  של  האיכות  מדדי  את  לשפר 

'כללית' בעיר.

המרפאות הוכנו למבצע הגדול ונע־
רכו בהתאם לתת מענה לביקוש הגדול 
למדוד  שרצו  הנוער  ובני  הילדים  של 

ולשקול את עצמם.
מגזר  מנהל  וייס,  אברהם  הרב 
שלנו  "הילדים  מרכז:  במחוז  חרדי 
חשיבות  רואה  ו'כללית'  מכל  חשובים 
המלאה.  בריאותם  על  בשמירה  רבה 
הקדושה  תורתנו  פי  על  מצווים  אנו 
לנפשותיכם'  מאוד  'ונשמרתם  במצוות 
את  מקיימים  אלו  בדיקות  ובאמצעות 
וחוסכים  רב  בהידור  'ונשמרתם'  מצוות 
הישי־ בחורי  בעתיד.  נפש  ועוגמת  כאב 
של  ארוכים  מחודשים  ששבים  בות 
ליהנות  מוזמנים  בתורה,  ועמל  יגיעה 
המסורת  כמיטב  שישי  ליל  מחוויית 
על  לשמירה  המודעות  הגברת  בשילוב 

הבריאות".

ציפייה והתרגשות לקראת מסע הקודש של מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א בער"ח אלול לבארדיטשוב 

VIP

 הצוות הרפואי של מכבי בחצור התגייס 
במבצע מיוחד לסיוע לתינוק חולה

סיפור ההתגייסות של מכבי למען התינוק החולה משקף את מדיניות הקופה 
בכל הנוגע לרפואה עם חמלה • מעטפת השירותים במרחב חצור מתאימה 

ומתרחבת כל העת בהתאם להתפתחות העיר • הגב' ל' כהן, מנהלת המרחב: 
"חשוב לנו שכל חבר מכבי יקבל את השירות המקצועי והאישי הטוב ביותר"

הכוללת  במדיניות  דוגלת  מכבי 
מתן  עם  בבד  בד  מקצועית  רפואה 
הקופה,  חברי  לכל  ולבבי  אישי  שירות 
הצוות  בהתנהלות  ביטוי  לידי  שבאה 
המ־ בכל  מכבי  של  והמקצועי  הרפואי 

בחצור  והמקצועי  הרפואי  הצוות  חוזות. 
אנשי  אלא  מקצוע  אנשי  רק  כולל  לא 
בחצור,  ואכפתיות.  גדול  לב  עם  מקצוע 
אחת  משפחה  הם  וחבריה  מכבי  צוות 

גדולה ומגובשת.
תושב  תינוק  נזקק  החולף  בחודש 
רק  שנמכרת  נדירה  לתרופה  חצור 
בארבעה בתי מרקחת בכל רחבי הארץ. 
משפחת התינוק פנתה למתאמת קשרי 
הקהילה הגב' ר. ליטמן שנחלצה לעזרה 
המסור  בניצוחה  ספורות,  שעות  ותוך 
אברו  ש'  הגב'  המשרד  מנהלת  של 
בחצור,  הרפואי  הצוות  של  ובהתגייסות 
הועברה התרופה על ידי נהג מיוחד מה־

מרכז הרפואי של מכבי ביוקנעם היישר 
למשפחת התינוק החולה בחצור. הסיפור 
הזה משקף את התנהלות מערכת מכבי 
מקום  ובכל  גיל  בכל  חבר,  כל  שעבורה 

בארץ – מקבל יחס של מבוטח יחיד.
חצור  העיר  במרכז  הרפואי  במרכז 
בשעות  הרפואה  שירותי  כל  ניתנים 
כל ימות השבוע, כולל  מורחבות לאורך 
ימי שישי על ידי צוות רופאים מומחים 
מהשורה הראשונה. השירותים הרפואיים 
לאחרונה  העת,  כל  מתפתחים  בחצור 
ה'  ד"ר  הנשים  רפואת  לצוות  הצטרפה 
סחר. עם הצטרפותה של ד"ר סחר הור־

רפואת  של  הפעילות  וימות  שעות  חבו 
המכשור  שודרג  זאת  עם  ויחד  הנשים 
הרפואי למכשור חדיש ומתקדם. כמו כן, 
בקרוב יחלו לפעול רופא שבת, אורתופד 

מומחה לכתף ומרפאת שיניים בהסכם.
בכל  למכבי  וייחודי  חדש  שירות 

וירטואלית  מרפאה  הינו  הצפון  אזור 
במסגרת  כאב.  ומרפאת  לראומטולוגיה 
השירות יכולים חברי מכבי לקבל ייעוץ 
מבית  מומחים  רופאים  עם  וירטואלי 

החולים בני ציון שבחיפה. 
ייחודיים  שירותים  מפעילה  מכבי 
בח־ החרדית  הקריה  לתושבי  ובלעדיים 

צור. במסגרת זו, פעם בחודש מגיע אח 
מקצועי לקריה לקחת ספירת דם להמו־

גלובין תינוקות- השירות הבלעדי חוסך 
להורים את הצורך להגיע במיוחד למרכז 

הרפואי לצורך ביצוע ספירת הדם. 
שירות הדגל של מכבי למען תושבי 
תזונה  קל-  מכבי  תכנית  הינו  הקריה 
נכונה ואורח חיים בריא, שמפעילה מכבי 
עבור נשות הקריה. התכנית מועברת על 
ידי דיאטנית בכירה מטעם מכבי שמק־
נה הרגלי אכילה נכונים, ירידה במשקל 
החברות  בריא.  חיים  אורח  על  ושמירה 
המשתתפות בקבוצה מודות על התכנית 
עצום  שינוי  על  ומספרות  המקצועית 
בזכות  המשפחה  ולכל  בבית  ומבורך 

מכבי קל. 
הקהילה בחצור מציינת את שביעות 
והמקצועי  האישי  מהיחס  הרבה  רצונה 
הרפואי  הסגל  כל  של  הרבה  והמסירות 
המז־ צוות  כולל  מכבי-  של  והמקצועי 

כירות, האחיות והרופאים שעושים מעל 
ומעבר למען החברים.

קשרי  מתאמת  ליטמן,  ר.  הגב' 
של  הצוות  "אנחנו,  בחצור:  הקהילה 
וערוכים  החברים  למען  זמינים  מכבי, 
אחד  לכל  ומקצועי  אישי  שירות  למתן 
אנחנו  גבוהה.  ובזמינות  לב  בחפץ 
החברים  לבקשות  להיענות  משתדלים 
למדיניות  כיאה  ובחמלה,  ברגישות 

מכבי".
גב' ל' כהן, מנהלת מרחב חצור צפת: 
"אנו פועלים לעיבוי והרחבת השירותים 
של מכבי במרחב בכל עת, בהתאמה לכל 
קהילה ולכל אזור ובשיתוף פעולה הדוק 
עם ראשי הקהילות. חשוב לנו שכל חבר 
מכבי יקבל שירות אישי כאילו הוא חבר 
שירותים  במעטפת  מענה  ויקבל  יחיד 

מדויקת ומקצועית".

   

ערב  המסוגל  ביום  ישראל,  של 
ראש חודש אלול הבעל"ט. 

ביוזמת  מתקיים  הקודש  מסע 
חסידי  של  המרכזית  הצדקה  קרן 
ולהחיותם',  'להחזיקם  ויז'ניץ 
הפועלת כבר שנים רבות לרווחת 
מבני  נזקקות  משפחות  אלפי 
החסידות, התולים עיניהם בגבאי 
הצדקה של הקופה שיכניסו רווח 
הצדקה  קופת  בביתם.  והרחבה 
עומדת  ולהחיותם'  'להחזיקם 
השנה  ימות  כל  הנצרכים  לימין 
החסד  מקרנות  לאחת  ונחשבת 
הפו־ הקודש  בחצרות  הוותיקות 

לישועתם  ונצורות  גדולות  עלת 
ולרווחתם של המונים.

הגיעו  האחרונה,  בתקופה 
בקשות עזרה רבות לשולחנם של 

שאין  כידוע  אך  הקופה,  עסקני 
ואין  הארי  את  משביע  הקומץ 
ונוצר  מחולייתו,  מתמלא  הבור 
צורך דחוף להגדיל את הכנסותיה 
של קופת הצדקה, בכדי לתת מע־

נה הולם לכל בקשה ופניה מצידם 
ולתמיכה  לעזרה  הנזקקים  של 

בדרך כבוד. 

מרן  נרתם  כך,  בעקבות 
לעזר־ שליט"א  מויז'ניץ  אדמו"ר 

העומדת  הקופה  עסקני  של  תם 
יצא  ובע"ה  ובהכוונתו,  בנשיאותו 
למסע  הקרוב  השבוע  במהלך 
מיוחד לבארדיטשוב, שם יתקיים 
שאלי'  'רחמים  המרטיט  המעמד 

כל  על  רבים  תפילת  יתפללו  בו 
'להחזיקם  הצדקה  קופת  תומכי 
בעין  נדבתם  שהרימו  ולהחיותם' 
מרן  אל  תתלווה  כן  כמו  יפה. 
מצומ־ פמליה  שליט"א  האדמו"ר 
מהנדיבים  סגולה  יחידי  של  צמת 
הדגולים אשר בעם, שתרמו סכום 
עניי  לרווחת   18,000$ בסך  הגון 

העיר.
הופ־ הקודש  מסע  הפקת  על 

הרב  שע"י  'הולינס'  חברת  קדה 
אגודת  יו"ר  גבאי  מאיר  ישראל 
'אהלי צדיקים', שבנסיונה העשיר 
אירועים  הפיקה  כבר  השנים,  רב 
ברחבי  יוקרתיים  ומעמדים  רבים 
את  תלווה  'הולינס'  אוקראינה. 
משתתפי המסע המרומם בטיסות 
הפקת  כולל  פנים,  שירותי  ובמתן 

למשתתפי  והוועידות  המעמדים 
ביום  בז'יטומיר  שיתקיימו  המסע 
ביום  ולמחרתו  בערב  שלישי 

רביעי.   
מסע  את  המכינה  מהוועדה 
רבי־ ביום  כי  נמסר,  הקודש 

המשתתפים  יסעו  אחה"צ  עי 
שם  לבארדיטשוב,  מז'יטומיר 
'רח־ ההיסטורי  המעמד  יתקיים 

של  קדשו  ציון  על  שאלי'  מים 
סנגורם של ישראל, בראשות מרן 
שיגיע  שליט"א  מויז'ניץ  אדמו"ר 
בחלדודנא  הנופש  ממעון  במיוחד 
המרטיטה  בתפילה  להשתתף 
ביום המסוגל של ערב ראש חודש 
אלול, במהלכה אף יאמרו סליחות 
ותחנונים לרגל בואם של ימי הת־

שובה, הרחמים והסליחות. 
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ָׂשׂש וְָׂשֵמחַ לְַקּיֵם ִמצְוָה
ֲאֶׁשר צִּוָה נֱֶאָמנָה

ִמיסֹוד טִָמיר חֲצּובָה
ָּתר לְהָבִין ֹׁשֶרׁש ְמהֵיָמנָה

ָׂשם לֵב לְהָבִין ַּדעַת
לְהִָאיר נַפְִׁשי וְרּוחִי
חֵֻּקי מֹוֶרֶׁשת ָדת

ִמְתַאֵּמץ לְהִַּׂשיגָם ּבְכֹחִי

ֲאהָּה ּבְעִּתֹות עַקּולֹות
ּגָלּות ַּדעַת ַמְּׁשִמיָמה
ְמפֵָרה ַׁשלְוָה עַד ּכְלֹות
לַחְמֹס ַמחֲָׁשבֹות ְמִּׂשָמה

ּבְִמצְוֹות נֶעֱָדר הְַרּגָָׁשה
ּכְִמצְוַת ֲאנִָׁשים ְמלָֻּמָדה
ָּדׁש ּבַעֲֵקבָי חָסּום ּגִיָׁשה
הֵַאי ָארּום א ֵאְדעָה

ֵאיכָה אּוכַל וְָרִאיִתי
ּבְָאבְַדן ֶרגֶׁש לֵב ּומַֹח 
ּבְִמחֹוזֹות ְקִרירּות ָרעִיִתי

ּבְיֵאּוׁש ִקְרּבִי נִּמֹוַח

ּגַם ִאם ֶּדֶר עֹצֶב ּבִי
ֶאעֱֶׂשה חֶֻּקי א נֶעְלָם
ָאִׂשיָמה ְּדבֶָרי עַל לְבָבִי

נְחֵנִי ּבְֶדֶר עֹולָם

ֵמזִיעַ ּבְָרחֹובֹות
נִסְָרך ּבַּמֹוָׁשבֹות
ּכֹוֵרעַ ַּתחַת חֹובֹות

ֲאהָּה, חֹפֶׁש

ּגֹוֵרר ּפְֶקלָאֹות
סֹוחֵב חֲבִילֹות
מֹוֵׁש צְרֹורֹות
ֲאהָּה, חֹפֶׁש

ּבֹוֵדק ִּדירֹות
ּבֹוחֵן חֲצֵרֹות
ְמטַּפֵס קֹומֹות
ֲאהָּה, חֹפֶׁש

ְמחַּכֶה ּבַחְַמסִין
ּבַָׁשָרב ַמְמּתִין

הָעֹולָל ּכְבָר ַמפְּגִין
ֲאהָּה, חֹפֶׁש

ּבְיֶזַע ְמבֵָרר
ׁשּוב ְמהְַרהֵר
ֶׁשֶקל ְמגֵָרד
ֲאהָּה, חֹפֶׁש

ּבַּבַיִת נֶהֱנָה
סְָדִרים ְמַׁשּנֶה
ִמְתַאוְֵרר ּבַּגִּנָה
הִּגַעְּתִי לָנֹופֶׁש

ָבַרי ם ּ„¿ ∆ּ̇ מ¿ ַׂ̆ ו¿

ׁ̆ ע…ל ַ‰ח…פ∆

דף מ. 

קולמוס  . י

לדרשת  נדרשו  עת  מישרים  מגידי  עת  בכל  דרשו  וכה 
חז"ל הנודעת אודות הכתוב הפותח את פרשתנו הקדושה. 
לרמוז  אלא  ביקשה  ולא  אדם  בני  בלשון  תורה  דיברה 
שאדם  זמן  שכל  לך,  לומר  בעקביו.  דש  שאדם  לדברים 
דש  הוא  שאותן  תעשה  ולא  עשה  במצוות  דווקא  נזהר 
בנפש  אלוקים  יראת  יש  שאכן  תדע  תשמעון,   - בעקביו 

האדם הלזה.
וכה סיפרו עליו על ראש ישיבת 'חכמי לובלין', הגאון 
מעל  היומי'.  'הדף  תקנת  מחולל  זצ"ל,  שפירא  מאיר  רבי 
שהיתה  שהקים,  הגדולה  הישיבה  של  המפואר  בניינה 
ונותרה עד עצם היום הזה אדירה, בולטת ומפוארת, בחר 

הרב מלובלין לחקוק פסוק אחד שיתנוסס לתפארה.
מתעטרים  שבמילותיהם  הכתובים  אחד  זה  היה  לא 
בתי מדרשות וישיבות לרוב אלא הפסוק: "לכו בנים שמעו 

לי יראת ה' אלמדכם".
כשנשאל הגר"מ שפירא לפשר הבחירה דווקא בפסוק 
זה שהוא אשר יפאר את חזית בניין הישיבה המיתולוגית 
וגאוני  עולם  גדולי  צמחו  אכן  וספסליה  כתליה  בין  אשר 

ארץ, נשא משלו ובמתק שפתיו הנודע, פתח ואמר.
לשונית  תמיהה  זה.  בכתוב  יש  גדולה  תמיהה  והלא 
שאינה נותנת מנוח. מדוע זה אומר הכתוב "לכו בנים שמעו 

לי" ואינו אומר "בואו בנים שמעו לי"?
הכתוב  שבא  אלא  זאת  אין  מפרק:  והוא  מותיב  הוא 
בנים  יהודים,  של  בלבבם  ה'  יראת  יש  אימתי  ללמדנו 
אמות  בד'  המדרש,  בבית  המה  כשמצויים  אלוקיהם.  לה' 
קלה  על  מקפידים  שהם  מאליו  ומובן  ברור  תורה,  של 
תג  ומכל  השו"ע  מפסקי  נימה  כמלוא  זזים  ולא  כבחמורה 
אם  אולם  היא.  תורה  ישראל  ומנהג  הלכה  זו  ה'  דבר  של 
לנוכח  כאשר  בנים",  "לכו  של  תנועה  מתרחשת  וכאשר 
את  ולעזוב  ללכת  הבנים  נאלצים  ואחרות  כאלו  נסיבות 
אז  וגם  רבב,  מכל  הנקייה  התורנית,  הטבעית,  סביבתם 
ובמעשה  בדיבור  במחשבה,  יהיה  ניכר  אז  גם  לי",  "שמעו 
העם",  את  שאול  מלשון "וישמע  הם "שומעים"  כי  שלהם 
מצייתים לדבר ה' ואינם משים ממנו כמלוא נימה - או אז 
"יראת ה' אלמדכם", הנה כי כן ניתן ללמוד וללמד עליהם 

כי יראי שמים המה.
את הכתובת הזו, הטעים רבי מאיר שפירא זי"ע, חקקתי 

במקום זה בכוונת מכוון ליום מסוים במעמד מסוים.
הישיבה  ראש  ראה  למרחוק  הצופיות  רוחו  בעיני 
את  תילה,  על  הישיבה  של  העמדתה  מיום  כבר  הדגול, 
מכסת  את  מהבחורים  אחד  כל  ישלים  שבו  האחרון  היום 
לימודיו בישיבה לאחר שנים רצופות של שקידה והתמדה 

על התורה ועל העבודה.
לנעוץ  נשאו  כשלבו  בידו,  המזוודה  עם  עומד  בעודו 
לפרקו  הגיעו  עדי  והתעלה  גדל  בה  בישיבה  אחרון  מבט 
והיה לאיש, רוצה אני - התבטא הרב מלובלין - שדווקא 
האמורה  העמוקה  המשמעות  על  אלו  קדושות  מילים 

ויקנו  ללבו  היטב  יחדרו  עיניו,  לנגד  יזדקרו  בהן  הגלומה 
שביתה בכל תודעתו לימים הבאים הנכונים לו בעודו יוצא 

מכותלי הישיבה לפרק הבא בחייו.

קריאת נצח שלא תתחלף
כיוצא בזה, על משקל לקחו המאלף והנפלא של הגר"מ 
לקראת  דקייטא,  שלהי  לימי  מוסר  לקחת  ניתן  שפירא, 

פתיחתו של השבוע האחרון של בין הזמנים.

חלישות  אודות  דנפשיה  אליבא  איניש  ידע  ואם 
בפרשה  הקדושה  תורתנו  באה  אותו  לפקוד  ח"ו  שעלולה 

זו ובוערת כמבהיקה לאמור: "והיה עקב תשמעון".
והלא דברים קל וחומר. ומה אם אודות הדברים שאדם 
ומה  נאמר  מה  זה,  בפסוק  חז"ל  סמכו  בעקביו  בהם  דש 
אדם  נמצא  אם בירידת הדורות ובעוונותינו הרבים  נדבר 
דש בעקביו רח"ל מצוות ואיסורים מפורשים ולא חלי ולא 

מרגיש עד כי לבו נעשה גס בכך.
הקדושים,  בספרים  רשומות  דורשי  דרשו  וכבר 
תכף  עקב  פרשת  באה  בכדי  לא  כי  כאחרונים,  ראשונים 
עשרת  את  וקוראים  חוזרים  בה  ואתחנן  לפרשת  וסמוך 
שמענום.  הגבורה  ומפי  בסיני  לנו  ניתנו  אשר  הדברים 
לומר לך שכשם שלא יעלה על הדעת להקל או להמעיט 
אין  כן  הדברות,  עשרת  של  תעשה  והלא  העשה  בחומרת 
להעלות על קצה המחשבה כל נתינת מקום לבדל או אבק 
כביכול  שאדם  ודרבנן  דאורייתא  איסורין  לכל  היתר  של 

דש בהם בעקביו.
המזדעקת,  המיידית,  שהתגובה  כשם  בדיוק  כי 
הספונטנית, כלפי גונב דעת או המתיימר לעשות כן אחת 

אנושית  מחולשה  שההתנערות  וכשם  תגנוב.  לא  היא: 
היא:  אחת  אלמוני  או  פלוני  של  נאה  בית  למראה  וירודה 
להיות  וחייבת  צריכה  צורה  באותה  בדיוק  תחמוד.  לא 
למשמע  זולתנו  עם  ובשיחנו  עצמנו  לבין  בינינו  התגובה, 
שמועה או רכילות: לשון הרע. או כתגובה לניסיון פטפוט 

או דיבור בשלהי תפילה בציבור: קדיש.
"זאת  החורצת  הנצח  קביעת  מכוונת  זאת  ועל  לזאת 
והחומרות,  הדרגות  כל  מוחלפת".  תהא  לא  התורה 
משמעות  את  ללמוד  ויפים  טובים  והעליות,  האופנים 
כמו  ודקדוקיה  הלכה  פי  על  יפה,  יפה  וביאורם  הדברים 

על פי פנימיות התורה ואורותיה הכמוסים, אולם המעשה 
אחד ויחיד הוא, שווה ומשווה לכל המצוות וענפיהן ולכל 

היהודים וצאצאיהם.

דרא דעקבתא דמשיחא
צופנת  "עקב"  שמילת  הדורות  צדיקי  אמרו  וכבר 
בחובה גם רמז מיוחד לימים אלו, לעת עקבתא דמשיחא.

דברים  אף  זאת  ובמסגרת  יסגי  חוצפא  שבהם  ימים 
שהיו פסולים בתכלית האיסור והמיאוס נכנסים מן החלון 
גדיים  בנפש  שמות  ומחוללים  האחורית  הדלת  מן  או 

כתשיים.
להאיר  ולהתחזק,  לחזק  עלינו  שומה  כזאת  לעת 
על  טופח  ולהיות  הקטנים  על  גדולים  להזהיר  ולהתריע, 
זכויות  להוסיף  לנו,  במותר  עצמנו  לקדש  להטפיח,  מנת 
במהרה  כי  בטחון  ובאמונת  תקווה  בתפילת  חובות,  על 
נזכה לשמוע קול שופרו של אליהו מבשר טוב, ולהיוושע 

בתשועת עולמים בחסד וברחמים.

בנימין ליפקין

מה ה' אלוקיך שואל מעמך

וערבה,  קסומה  מנגינה  כמו  באזנינו  נשמעת  השבוע  פרשת 
שיר והלל לשבחה של ארץ ישראל, 'ארץ עיינות ותהומות יוצאים 
זית  'ארץ  ורמון',  ותאנה  וגפן  ושעורה  חטה  'ארץ  ובהר',  בבקעה 

שמן ודבש'. 'ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם'. 
אולם הכתוב לא בא רק לשיר את שבחיה ומעלותיה הגשמיים 
של הארץ, אלא בעיקר ללמדנו את עומק המושג הנשגב במהותה 
של הארץ. כדי להבין מה היא קדושת ארץ ישראל הפסוק מקדים 
אשר  הדרך  כל  את  לזכור  לכך,  שקדם  מה  את  לזכור  לנו  ואומר 

הוליכנו ה' במדבר ארבעים שנה. 
את  בחוש  ראה  אחד  כל  וחדים,  ברורים  היו  הדברים  במדבר 
ה'הוליכך ה' אלוקיך'. במדבר, בדרך הטבע אין טיפת מים או פירור 
מן  ומים  השמים  מן  לחם  להם  ניתן  ויום  יום  כל  לקיום,  מזון  של 
שבעולם,  הטעמים  כל  למן  היו  שכן  להם  היה  גיוון  אפילו  הסלע, 
ולמי הבאר טעמי כל המשקאות שבעולם, כל טעם שביקשו לטעום 
הם הרגישו. נס מיוחד אירע לבגדים כאשר במשך ארבעים שנה הם 
של כביסה  לא בלו, ענני הכבוד היו שפים ומגהצים אותם וניחוח 
כיצד  בבירור  ראו  שכולם  ניסים  של  רצף  מהם...  עולה  היה  נקיה 

הקב"ה נושא אותם על כפיים כאשר יישא איש את בנו.
אך למרות שהיה להם כל מה שאדם זקוק לו, זה נחשב "עינוי", 
היתה  עצמאי,  קיום  של  מציאות  כל  להם  היתה  לא  שכן  ומדוע, 
היו  הם  העצמאי.  הקיומי  והבטחון  הבעלות  הרגשת  להם  חסרה 
תלויים בהקב"ה לגמרי. אף שלכאורה זו מדריגה גבוהה, אבל לא 
במציאות  לחיות  כדי  נבראו  והאדם  העולם  הבריאה.  תכלית  זו 
הוא  זאת  ועם  טבעי,  ארצי  קיומי  בטחון  לאדם  יש  שבה  ארצית 
בהסתר  ושפע  טוב  רוב  עליו  שמשפיע  הקב"ה  אל  ומביט  מתחבר 

בתוך דרכי הטבע.
כשלונות  וגם  נסיונות  וכמה  כמה  להם  היו  הללו  בדרגות  גם 
מציאות  דווקא  אלוקית.  שמימית  במציאות  חיו  הם  אבל  במדבר. 
אשר  את  לדעת  לנסותך  אחר,  מסוג  נסיונות  מזמינה  זו  גבוהה 

בלבבך התשמור מצוותיו אם לא.

ארץ  היא  מה  שנבין  כדי  זאת,  כל  את  להסביר  באה  התורה 
זה  טבעית,  כביכול  ארצית  מציאות  יש  ישראל  בארץ  ישראל. 
השמימית  האלוקית  ההשגחה  ורק  דבר,  שום  אין  בו  המדבר  לא 
כל  מלאה  ארץ  היא  ישראל  ארץ  שכן  קיום.  של  מציאות  מעניקה 
טוב, עיינות ותהומות, שבעת המינים, לא במסכנות תאכל בה לחם, 
לא תחסר כל בה. ולמרות זאת על עם ישראל להבין שגם המציאות 
המבורכת הזאת היא לא טבע גולמי הפורח מאליו. אלא כל הברכה 
הזאת אינה אלא מאת ה' המברך את הארץ ומשפיע עליו את טובו 

בדיוק כמו במדבר.
בתחילת הפרשה התורה משווה את ארץ ישראל ביחס להנהגה 
האלוקית במדבר, בסופה של הפרשה התורה מציבה את ההקבלה 
הנגדית, ארץ ישראל שונה מארץ מצרים. ארץ מצרים היא שיאה 
האלוקי  מהאור  והמרוחקת  והחשוכה  הארצית  המציאות  של 
השמימי. "אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק". האדם 
מרגיש לגמרי בטוח על כוחות הטבע וכח הזרוע, יש יאור ומתקן 
השקיה המופעל בכח האדם ברגליו, והאדם מתנתק לגמרי מהמבט 

כלפי השמים.
תשתה  השמים  למטר  ה',  מאת  לנו  שניתנה  הארץ  היא  כן  לא 
מים. ארץ ישראל היא ארץ אשר ה' דורש אותה. מברר וחוקר מה 
היא צריכה. 'תמיד עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה עד אחרית 
ארץ  של  בלבוש  טבעית,  על  "מדברית"  הנהגה  היא  הארץ  שנה'. 
כיצד  להתבונן  הלב  לעבודת  נדרש  ישראל  עם  ומבורכת,  פוריה 
הוא מונהג על כל צעד ושעל מן השמים, והקב"ה אוחז את מושכות 
קיומו בזרוע איתן. כי בארץ ישראל קיים הניסיון ההפוך של שכחת 
לכוחו  ההצלחה  את  לייחס  מתחיל  האדם  לבבך,  ורם  האלוקים, 

וחכמתו, ושכחת את ה', כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. 
הוא  ימינו  של  הסיפור  האקטואלית,  ההתמודדות  פרשת  זוהי 
האנשים המעדיפים לשכוח את האלוקים. וכבר הזהיר אותנו אבי 

האומה, רק אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני.
למי שזוכר, הזהרנו זה מכבר את מר גנץ משותפיו מרי הנפש 
ב'כחול לבן'. לא היה ספק בלבנו כי הם אלו המוציאים את דיבתו 
רעה, ומנפיקים את ההקלטות הפנימיות המעידות על חולשותיו. 
החזות  את  המבקשים  המנדטים  אוצר  על  להשתלט  הם  חפצים 
הנקייה שלו, ולאחר מכן לא יהססו לתקוע סכין בגבו. כי ככה זה 
אצל אנשים אשר אין אלוקים בלבבם. אין אמונה, אין נאמנות, חרב 
איש ברעהו, איש את רעהו חיים בלעו, רק הזמינו חברת חקירות 
העשירי,  בצום  בנביא  הקריאונו  כה  גילתה,  כבר  היא  רפש  וכמה 
איש מרעהו השמרו ועל כל אח אל תבטחו, כי כל אח עקוב יעקב 

וכל רע רכיל יהלוך.
סג  הכל  אלוקים,  אין  בלבו  ליברמן  אמר  הנבל,  לידידם  ומהם 
אפשר  המנדטים  למען  כשר,  הכל  טוב.  עושה  אין  נאלחו,  יחדיו 
לרקום עסקאות אפלות עם חרדים, ולאחר מכן להשמיץ אותם כמי 
שגורמים לכל החולאים של מדינת ישראל. כל יום עלילה חדשה 

ממיטב החומרים של גנזך הפרוטוקולים של זקני ציון.
אולם איננו מודאגים, כי סופם של שוכחי אלוק יבוא במוקדם 

או במאוחר, ואנחנו בשם ה' נדגול.

שלמה דב הרשקוביץ

ארץ אשר תמיד 
עיני ה' אלוקיך בה

חיים זאב לוריא

של  השדים  למחול  התשובה  את 
אנו  החרדי  הציבור  נגד  הפראית  ההסתה 

נותנים בימים אלו בהמונינו.
הסברה  צוותי  ישנם  שגרה,  בימי  אם 
האמונים על מתן מענה הולם נגד המחרפים 
אחד  כל  הזמנים  בין  בימי  כעת  והמגדפים, 
של  רשמי  בלתי  שגריר  בעצם  הינו  מאתנו 

היהדות הנאמנה בארץ הקודש.
והטילה  העליונה  ההשגחה  סיבבה 
ומיותרת  נוספת  בחירות  מערכת  לפתחנו 
שבהם  לימים  בסמיכות  לכאורה,  לחלוטין 
יוצאים לפוש ולהתבונן בין פרשה לפרשה.
הכל  כי  אומן  באמונת  מתאזרים  אנו 
שהכל  לראות  נזכה  כי  ייתן  ומי  לטובה, 
שהמערכת  למפרע  ויתברר  לטובה 
ביותר  טובות  לתוצאות  הובילה  החדשה 
לספוג  נאלצים  אנו  בינתיים  אך  בס"ד, 
חסרי  ושנאה  הסתה  של  בליסטראות  אבני 
נגד  לגיטימציה  דה  של  גלים  תקדים. 
הציבור החרדי שלא נראתה כמותה שנים. 
והיקר  הקדוש  כל  נגד  שפלות  דם  עלילות 
השפלות  העלילות  את  מביישות  שאינן 

ביותר מימי הביניים.
וכדרכו של יהודי בכל תקופות הגלות, 
אף אנו מכופפים ראש ונכנעים תחת כל גל 
דווקא  גלומה  שלנו  היהודית  העוצמה  וגל. 
החושך  את  מגרשים  לא  והכנעה.  בענווה 
עם מקלות ואיומים, אלא עם אור ועוד אור 

ועוד אור.
של  דמותו  את  המכיר  החילוני  מול 
המרצד  למסך  מבעד  ורק  אך  החרדי 
בצבעים  אותו  המתארת  התקשורת,  דרך 
בדים,  בסיפורי  אותו  ומלעיטה  קודרים 
הגדול  שמו  את  להאהיב  הוא  תפקידנו 

ברבים.
בימים אלו מוענקת לנו ההזדמנות לכך. 
וזה קורה בכל מקום. בפארקים, בממטרות 
בכל  ובמגלשות.  במתקנים  ובמדשאות. 
משפחות  ומטיילים  נופשים  בו  ואתר  אתר 
ממפגשים  מנוס  אין  אלו.  בימים  אנ"ש 
אקראיים עם עופר מחדרה או נמרודי מנס 
השחורים  בחרדים  לפתע  הנתקלים  ציונה 
האימה  מזרי  מתדרוכיו  רק  להם  המוכרים 
של ליברמן, או לחילופין ממופעי הליצנות 
מעוררי  ודקלומיו  לפיד  של  הארסיים 

הגיחוך של רון קובי.
החילוני  כאשר  מפגש,  של  כזה  ברגע 

מבחין במשפחה חרדית מורחבת שפשטה 
הארץ,  במרכז  מנומנם  פארק  על  בהמוניה 
בזמן  לראות  ורוצה  בסקרנות  מתמלא  הוא 
אמת את התנהגותם הברברית של החרדים 
בכל  מסיבית  חרדית  בכפיה  החשודים 

הארץ.
הוא שולף את הנייד ומתחיל לתעד כל 
רגע נתון, בתקווה לשגר מיד את הממצאים 
כך  על  יעוטו  שם  החדשות.  לאולפני 

כמוצאי שלל רב. הן עונת בחירות היום.
הוא  מה  זמן  לאחר  לתדהמתו,  אך 
לא  ממש  זה  הכל.  את  למחוק  מתחיל 
חרדית  במשפחה  כאן  נתקלתי  מעניין. 
ייחודית מסוגה, הוא חושב לעצמו, שאינה 
שמדברים  חרדים  לאותם  וכלל  כלל  דומה 

עליהם כל היום בתקשורת. 
את  מקדמים  האלו  שהחרדים  לאחר 
אותו  ומברכים  בשלום  הסקרניות  פניו 
ומעניקים  קרה  שתיה  לו  מציעים  לשלום, 
לו חיוך – מתכרכמים פניו ככרום; ולאחר 
לפני  לא  השעשועים  גן  את  עוזבים  שהם 
זכר  נותר  ולא  השאריות  כל  את  שניקו 
 – כאן  שהתרוצצו  הזאטוטים  לעשרות 
לתקשורת  לשלוח  שיש  היא  המסקנה 
נדיר  זן  גילוי  על  המרעיש  הסקופ  את 
שאינו  בארץ,  מסוגו  יחיד  חרדים,  של 
והתיאורים  ההגדרות  כל  על  כלל  עונה 
מרבים  הריב  מחרחרי  שהפוליטיקאים 

להשתמש בהם.
התוצאה היא אפוא - קידוש ה' ברבים. 
אין לנו מושג עד כמה עשויה לחלחל עמוק 
תועה  יהודי  של  בליבו  כזו  תובנה  בלב 
הסופית  התחנה  למקום.  שנקלע  וטועה 
שלו או של בני ביתו בהחלט יכולה להיות 
בישיבת אור החיים של הרב אלבז או בכל 
הודות  והכל  בתשובה,  חוזרים  של  ישיבה 
המשפחה  עם  זה  מהפך  מחולל  למפגש 

החרדית נושאת האחריות.
אמרו  תשמעון'  עקב  'והיה  הפסוק  על 
חז"ל שהכוונה למצוות שאדם דש בעקביו, 
מצוות  על  גם  זאת  שפירשו  צדיקים  והיו 
ההליכה בארץ ישראל שאדם עושה אותה 

בדישה בעקביו.
מצוה  בכך  כלולה  בימינו  כי  ייתכן 
שומרי  ציבור  את  היטב  לייצג   - נוספת 
התורה, בעת שאנו דשים בעקבינו במרחבי 

ארץ ישראל.

עודפים עם שותפים הקמפיין שלנו בפארקים 
.1

ליברמן וסיעתו חתמו על הסכם עודפים עם כחול לבן של גנץ ולפיד.

האם החתימה הזו אינה מהווה הוכחה מוחצת לקרבה שמתחוללת בין 
לפיד לבין ליברמן? ומה אומרת העובדה שמפי לפיד ומפי גנץ לא יצאו 

עד כה שום הודעות, הבהרות או אמירות המסתייגות, ולו מן השפה 
ולחוץ, מליברמן ומתעמולת ההסתה שלו? האין זה מעיד על כך שהשניים 

משרתים זה את זה וכרכו את גורלם זה בזה?

.2
איימן עודה: אינני פוסל השתתפות שלנו בממשלת שמאל-מרכז.

האם ההצהרה חסרת התקדים הזו לא נועדה להכשיר את הקרקע 
לסיטואציה שבה תוקם ממשלת שמאל בתמיכת המפלגות הערביות? יש 

פרשנות אחרת להצהרה כה מרחיקת לכת מצד הערבים? 

.3
סקרים: כחול לבן שומרת על כוחה למרות המתיחות הפנימית השוררת 

בשורותיה וההאשמות על הדלפת חומרים נגד בכיריה.

מה אמור לשכנע את מי שהחליט להצביע לגנץ ולפיד לשנות את החלטתו 
או שאין דבר כזה משום שההצבעה לכחול לבן איננה הצבעה בעד גנץ או 

בעד לפיד ואפילו לא בעד יעלון או בעד אשכנזי אלא אך ורק נגד נתניהו 
– ורק משום זאת כל מה שלא ייחשף על כחול לבן או על מי מראשיה לא 

יעלה ולא יוריד?

.4
טראמפ: יהודי שמצביע לדמוקרטים מגלה חוסר נאמנות לישראל.

אז נכון שאמירה כזו נוגדת לחלוטין את כללי הפוליטיקלי קורקט, אבל 
אם נתייחס לעובדות עצמן, יש בכלל ספק בהן? וכי אין זה ברור לחלוטין 

שבעידן הנוכחי המפלגה הדמוקרטית וראשיה הרבה פחות נאמנים 
ולויאליים לישראל, בלשון המעטה, לעומת המפלגה הרפובליקנית והעומד 

בראשה?

.5
איראן חשפה מערכת הגנה אווירית.

מה יאמרו עתה המגוננים על ההסכם המחפיר שנחתם עם האיראנים 
וכיצד ייצאו מעתה להגנתו?

5 שאלות / יהודה לוברבום

השמאל בישראל נסער מדברי טראמפ על כך ש"יהודי שתומך 
בחידוש.  מדובר  שלא  אלא  לישראל".  נאמן  לא  בדמוקרטים 
גם  מכילה  בארה"ב  הדמוקרטית  המפלגה  כי  שהתברר  אחרי 
תמיכה  של  המשמעות  בדיוק  מה  קולניות,  אנטישמיות  צמד 

במפלגה הזו?

עם  בהדרגה  פעולה  משתפת  נתניהו  בהובלת  הליכוד  ממשלת 
קבלת קווי 67 בפועל. הסכם הסחר החופשי שנחתם עם דרום 
ממחיש  הגולן,  ורמת  איו"ש  את  מההטבות  ומחריג  קוריאה 
כיצד נוצרות כאן שתי מדינות לעם אחד. מדינת ישראל ומדינת 

איו"ש.

המצב בעזה הולך ונעשה מתוח בימים האחרונים, ישראל מגיבה 
כספים  שנה  חצי  לפני  כשהעבירו  שותק.  ליברמן  אבל  ברפיון, 
חמאס  רלוונטי.  לא  זה  כל  עכשיו  אבל  ומחה.  צווח  הוא  לעזה, 

בכלל לא מעניין. עכשיו החרדים הם האויב.

1

2
3

צמד אנטישמיות. המפלגה הדמוקרטית בארה"ב

בעיני רוחו הצופיות למרחוק ראה ראש הישיבה 
הדגול, כבר מיום העמדתה של הישיבה על 
תילה, את היום האחרון שבו ישלים כל אחד 

מהבחורים את מכסת לימודיו בישיבה

הארץ היא הנהגה "מדברית" 
על טבעית, בלבוש של 

ארץ פוריה ומבורכת, עם 
ישראל נדרש לעבודת 

הלב להתבונן כיצד הוא 
מונהג על כל צעד ושעל מן 
השמים, והקב"ה אוחז את 
מושכות קיומו בזרוע איתן
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דיווח: 2 מיליארד שקלים הועברו לרשות הפלסטינית
לדברי המקורות, הכסף נועד להתמודד עם הגרעון הכלכלי שנוצר בשל משבר כספי המסים בין ישראל לרשות הפלסטינית

מאת כתב 'המבשר'

אמרו  פלסטינים  מקורות 
ישראל  כי  חדשות'  ל'כאן  אתמול 

שקלים  מיליארד  שני  העבירה 
לה  שיסייעו  הפלסטינית  לרשות 
הכלכלי  הגרעון  עם  להתמודד 
המסים  כספי  משבר  שנוצר "בשל 

בין ישראל לרשות".
ברשו־ מחזיקה  עדיין  ישראל 

מיליארד  כשני  של  נוסף  סכום  תה 
שקלים שטרם הועברו לרשות בשל 

לקבל  חודשים  שבעה  זה  סירובה 
משכורות  קיזוז  לאחר   – אותם 
המחבלים. בד בבד, שילמה הרשות 
כ־300 בסך  חוב  החשמל  לחברת 

מיליארד  שני  מתוך  שקלים  מיליון 
שקלים חוב כולל לחברה.

א־שייח',  חוסיין  הרשות  בכיר 
ישראל,  עם  הקשר  על  האחראי 
מסי  כספי  משבר  כי  אתמול  אמר 
מישראל  רוכשת  שהרשות  הדלק 
קיבלה  שהרשות  לאחר  לקיצו  בא 
הבלו  מס  סכום  את  רטרואקטיבית 

שבעה  למשך  אלה  דלקים  עבור 
משלמת  הרשות  לאחור.  חודשים 
לישראל כ־200 מיליון שקל מס בלו 

עבור דלקים אחת לחמישים יום.
הפלסטיני  הממשלה  ראש 
את־ הודיע  כבר  שתייה  מוחמד 

תשלם  הרשות  כי  בצהריים  מול 
לפקידיה  אוגוסט  משכורת  את 
שבחודשים  לאחר   ,120% בגובה 
משכורות  קיבלו  הם  האחרונים 
כספי  משבר  בשל  בלבד,  חלקיות 

המסים.

לפי  כחלון,  משה  האוצר  שר 
אישור  על  חתם  טרם  הבכירים, 
להתקיים  צפוי  א'  ביום  ההעברה. 
יש־ עקרוני,  באופן  בנושא.  דיון 

ראל מחזיקה בכשלושה מיליארד 
הפל־ של  המסים  מכספי  שקלים 

סטינים. ישראל הסכימה להעביר 
הכספים  את  הפלסטינית  לרשות 
הוא  המחלוקת  סלע  אך  הללו, 
הפל־ המחבלים:  משכורות  קיזוז 

ולכן  למהלך  הסכימו  לא  סטינים 
הכסף לא הועבר.
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חמישי – שבת כ"ח - ל' אב (29-31.8)
ליל שישי מיוחד ועונג שבת עם משמח הלבבות ר׳ אבא טורצקי

ותפילות שבת מרוממות עם בעל התפילה ר׳ אבריימי רוט

במלון ניר עציון Resortשבת ר״ח פרשת 'ראה'
רגע לפני שמתחיל הזמן

בואו ליהנות מסוף שבוע ייחודי, חוויתי ומרומם

הוא גם התחלהכל סופ"ש

03-618-9999
w w w . s h a i n f e l d . c o m

Sheraton Golf 3 di Roma

12/9/19 1/7/19

1000

21/828/84/9

אבסורד: מס הכנסה ערער על פטור ממס 
שנכה קיבל ובהתערבות החברה המרכזית 

למימוש זכויות חזר בו והפטור אושר 
לא  ימין  כשיד  נראה  זה  ככה 
אל  עושה.  שמאל  יד  מה  יודעת 
זכויות  למימוש  המרכזית  החברה 
לחייו  החמישים  בשנות  נכה  הגיע 
מה־ מכתבים  בשני  אוחז  כשהוא 
לו  מודיע  האחד,  הלאומי.  ביטוח 
הכנסה.  ממס  פטור  לו  שאישרו 
מע־ הכנסה  שמס  לו  מודיע  השני, 
רער על הפטור שאושר. מאז קיבל 
נכה  אותו  התגלגל  אילו  מכתבים 
כורחו  בעל  ונגרר  רבות  בוועדות 
לחודשים רבים של טרטור וסחבת 

ללא כל מוצא. 
"אילו ידע לקרוא את פני הד־

המרכזית  בחברה  אומרים  ברים", 
למימוש זכויות, "היה נוכח לגלות 
כוונת  נוכח  מורכב  העניין  כי 
אחוזי  את  להפחית  הוועדות, 
ישיבה  לו,  נקבעו  שכבר  הנכות 
הייתה  זה  במקרה  מעש  באפס 
לשלילת  זכאותו  גורל  את  חורצת 

זכאות ודאית".
לעזרתו  התגייסו  בחברה 
והמרוץ להשיב את הפטור המגיע 
הרפואי  הצוות  לבקשת  החל.  לו 
ההחלטות  קבלת  החברה,  של 

הוקפאה,  ממס  לפטור  בוועדות 
עד להיערכות מחודשת שתשפוך 
הנ־ ואחוזי  הרפואי  מצבו  על  אור 

כות המגיעים לו.
ולא  גדול  בבלבול  "הייתי 
חשבתי שיש בכוחי לעשות דבר", 
הקשות  בתחושות  הנכה  משתף 
שליוו אותו במשך אותם חודשים 
הוראות  אחר  מילא  בהם  ארוכים 
לו  המגיעות  שהזכויות  בזמן 
אותי  "שלחו  מתחתיו.  נשמטות 
חודשים,  שלוקחות  לבדיקות 
את  הבאתי  שלא  על  בי  נזפו 
האשימו  המתאימים,  האישורים 
אמתיים,  אינם  מהם  שחלק  אותי 
לעשות,  מה  כבר  ידעתי  לא 

התייאשתי". 
השורה  מן  הגון  אזרח  הנכה, 
משו־ מערכות  אילו  מול  ידע  לא 

הוא  עומד.  הוא  וחזקות  מנות 
ממס  הפטור  את  לקבל  רצה  רק 
בכך  לממן  כוונה  מתוך  לו  המגיע 
צריך  שהוא  הרפואי  הטיפול  את 
למימוש  המרכזית  בחברה  לו. 
הת־ ולא  ידעו  עוד  ידעו  זכויות 
הפטור  על  לוותר  לו  לתת  כוונו 

המגיע לו. 
שהתערב  הרפואי  הצוות 
הנוגע  בכל  סדר  עשה  לטובתו 
העו־ את  וביסס  הרפואי  למצבו 

אל  לאחת,  אחת  הרפואיות  בדות 
הביטוח  של  התקנות  ספר  מול 
את  מכשיר  כשהוא  הלאומי, 
הנכות  אחוזי  להנחת  היסודות 
רפואיות  דעת  חוות  לו.  המגיעים 
חסרים  שהיו  ממצאים  חדשות, 
נע־ שהתבצעו  חיוניות  ובדיקות 

בפני  והוצגו  הרפואי  בתיקו  רמו 
על  שערערו  הרפואיות  הוועדות 
לחזור  נאלצו  הוועדות  זכאותו. 
המגיע  הפטור  את  ואישרו  בהן 

לאלתר. 
"הליך לקבלת פטור ממס הינו 
הכנסה  מס  מול  ומתנהל  מורכב 
הרב  אומר  הלאומי",  והביטוח 
המרכ־ החברה  יו"ר  שזירי,  שמאי 

זית למימוש זכויות. "הליך זה הינו 
רפואי לכל דבר ועניין. ההיערכות 
למה  זכאי,  מי  ההבנה  לקראתו, 
היא  הזכאות,  את  לבסס  וכיצד 
על  דבר  של  בסופו  שמשפיעה 

אישור או שלילה". 

על פי נתוני הביטוח הלאומי: 

מכבי מובילה במספר המצטרפים 
הגבוה ביותר מבין כל קופות החולים

מכבי  של  רפואיים  מרכזים  עשרות 
נפתחו במהלך החודשים האחרונות בכל 
חדשים  מצטרפים  אלפי  הארץ,  רחבי 
הצטרפו לשירותי מכבי ושיעור הנאמנות 
של חברי הקופה הינו הגבוה ביותר. מכבי 

מסכמת מעבר נוסף בהצלחה גדולה. 
שהתפרסמו  לאומי  ביטוח  בנתוני 
הנאמנות  שיעור  כי  עולה  לאחרונה 
ביותר  הגבוהה  הינה  מכבי  חברי  של 
במספר  מובילה  מכבי  האחרון  ובמעבר 
המצטרפים הגבוה ביותר מבין כל קופות 

החולים.

בהצלחה  הסתיים  האחרון  המעבר 
למכבי  חדשים  מצטרפים  אלפי  רבה. 
בכל רחבי הארץ, מרכזים רפואיים רבים 
חדשים  שירותים  המחוזות,  בכל  נפתחו 
הרפואיים  במרכזים  והתרחבו  פותחו 
ובכל  עיר  בכל  קהילה  לכל  בהתאמה 

שכונה.
מכבי, כארגון הבריאות המוביל בי־
שראל, דוגלת במתן שירות מקצועי ועם 
בהתאם  חבריה.  לכל  וייחודי  אישי  זאת 
למדיניות זו, שומרת מכבי על קשר רציף 
דעת  ומובילי  הקהילות  ורבני  ראשי  עם 

קהל במגזר החרדי על מנת להתאים את 
החרדי.  המגזר  לצרכי  העת  כל  השירות 
מו־ לעידוד  רבות  מכבי  פועלת  בנוסף, 

ופועלת  בריא  חיים  אורח  לקיום  דעות 
התרבות  מערכת  עם  פעולה  בשיתוף 
כינו־ ולהפעיל  ליצור  מנת  על  החרדית 
סים וסדנאות לקידום הבריאות והעלאת 
המועדות לשמירה על אורח חיים בריא.
מצ־ מאומצת  ובעבודה  ברגישות 

המדויק  השירות  את  לתת  מכבי  ליחה 
והאיכותי ביותר לכלל חבריה בכל רחבי 
הרצון  לשביעות  שמוביל  מה  הארץ, 
כי  מכבי  חברי  של  וההרגשה  הגבוהה 
מקצו־ בידיים  נמצאת  שלהם  הבריאות 

עיות, רגישות ואכפתיות.
הארץ,  רחבי  בכל  המחוזות  ראשי 
מצפון עד דרום, מסכמים פה אחד: "אנו 
השירותים  את  לעבות  מטרה  ממוקדי 
לציבור  ובהתאמה  האוכלוסייה  לטובת 
החרדי. פתיחת המרכזים הרפואיים בכל 
נועדה  השירותים  והרחבת  הארץ  רחבי 
השירות  חווית  את  לחברים  לתת  כדי 
ושיתוף  ההדוק  הקשר  ביותר,  הגבוהה 
הפעולה עם ראשי ורבני הקהילות, לצד 
הארץ-  רחבי  בכל  האדירה  ההצטרפות 
מוכיחים מעל לכל ספק שהציבור החרדי 
יודע להעריך איכות שירות ובוחר במכבי 
ידיעה  מתוך  ברציפות  שנה  אחר  שנה 
השירות  את  יקבלו  החברים  שאצלנו 
המקצועי והאישי האיכותי ביותר. נמשיך 
להשקיע  מכבי,  חברי  כל  למען  לפעול 
פעילויות  וליזום  השירותים  בפיתוח 
לעידוד קידום הבריאות כדי שחברי מכ־
בי ימשיכו להיות מרוצים יותר, בטוחים 

יותר ובריאים יותר." 
"הרמה  סער:  רן  מר  מכבי  מנכ"ל 
מכבי  של  השירות  ואיכות  המקצועית 
על  לקחה  מכבי  עצמן.  בעד  מדברות 
לכל  השירות  את  להתאים  עצמה 
אני  כך.  לשם  רבות  ופועלת  חבריה 
החדשים  מכבי  חברי  לאלפי  מודה 
מיליון  ל-2.3  והצטרפו  בנו  שהאמינו 
לקידום  לפעול  נמשיך  מכבי.  חברי 
בריאים  חיים  קיום  לעידוד  פעילויות 
ובטוחים ולמתן מענה הטוב ביותר לכלל 

חברינו".

מאוחדת בשיתוף פעולה מרגש עם 
'שלובות' – ארגון למען בנות בעלות 
מוגבלות קוגניטיבית ותסמונת דאון 

בביקור השתתפו מנהל מחוז ירושלים ד"ר יובל וייס, מנהל השיווק המחוזי יהודה 
לוי ודודי שוורץ מנהל מגזר חרדי בירושלים • ד"ר יובל וייס, מנהל מחוז ירושלים 

במאוחדת, לא הסתיר את התרגשותו הרבה, והתייחס למה שראו עיניו ואמר: "זאת 
פעילות מרגשת ומרוממת. ראיתי כאן נתינה אמתית כל כך שאין דומה לה. זוהי 

תחילתה של שותפות בינינו"
סיור מרגש ויוצא דופן קיימו בכירי 
בעמותת  מאוחדת  של  ירושלים  מחוז 
המתמודדות  לנערות  המיועד  'שלובות' 

עם תסמונת דאון ופיגור קל. 
בביקור השתתפו מנהל מחוז ירוש־

לים ד"ר יובל וייס, מנהל השיווק המחוזי 
יהודה לוי ודודי שוורץ מנהל מגזר חרדי 

במחוז ירושלים. 
לצפות  הוזמנו  מאוחדת  בכירי 
של  הייחודית  הקייטנה  בפעילות 
רב  חלק  לקחו  בה  'שלובות',  עמותת 
גיל  מעל  לנערות  המתקיימת  ושותפות, 
חברי  האורחים,  את  שליוותה  מי   .17
אשר  וייספיש  ס'  גב'  היא  המשלחת, 
הענפה  הפעילות  על  לאורחים  הסבירה 
של העמותה למען הנערות. ושיבחה את 
הנערות  למען  הירתמותה  על  מאוחדת 
'שלובות'.  לנופשון  השנה  כל  המצפות 

שלח  דייטש  חונה  ר'  העמותה  מנכ"ל 
למאוחדת  החמה  ברכתו  את  הוא  גם 
המיטב  את  לבנות  לתת  האפשרות  על 
כדי שתוכלנה ליהנות יחד ולצבור כוחות 
נתפסת  הבלתי  להתמודדות  משותפים 

שלהן ושל הוריהן.
ד"ר יובל וייס, מנהל מחוז ירושלים 

התרגשותו  את  הסתיר  לא  במאוחדת, 
הרבה, והתייחס למה שראו עיניו ואמר: 
"זאת פעילות מרגשת ומרוממת. ראיתי 
כאן נתינה אמתית כל כך שאין שני לה. 

זוהי תחילתה של שותפות בינינו".
השיווק  מנהל  אמר  הסיור  בהמשך 
במחוז, יהודה לוי, "אני שמח להיות חלק 
בהחלט  זה  הזאת.  לנשמה  מהנתינה 
פועלת  אשר  למאוחדת  מתאים  חיבור 
שמחים  אנו  כולו.  הציבור  למען  ועושה 
להיות כאן שותפים לעשיה כל כך מבור־

כת וערכית, דבר שמרגש ומחייב כאחד". 
דודי שורץ, מנהל מגזר חרדי בירוש־
לים, הוסיף ש"המציאות שלנערות מעל 
גיל 21 אין מסגרת ממוסדת, מקשה על 
הב־ מכל  יותר  עוד  והמשפחה  ההורים 

חינות, ולכן משמח מאד לראות פעילות 
מבורכת שכזאת".

מינוי חדש ב'כללית': מנהלת 
חדשה למחוז דרום של 'כללית'

הגב' ח' אמונה מונתה למנהלת החדשה של 'כללית' מחוז דרום ומחליפה את 
מר מיכאל מישורי דרעי שניהל את המחוז בשבע השנים האחרונות ועבר 

לנהל את מחוז ירושלים
ח'  גב'  ב'כללית':  חדש  מינוי 
של'  החדשה  למנהלת  מונתה  אמונה 
מר  את  ומחליפה  דרום  מחוז  כללית' 
מיכאל מישורי דרעי שניהל את המחוז 
לנהל  ועבר  האחרונות  השנים  בשבע 

את מחוז ירושלים ב'כללית'.
בניהול  רב  ניסיון  אמונה  לגב' 
ועם  השטח  עם  מעמיקה  והיכרות 
את  החלה  היא  במחוז.  המרפאות 
דרכה ב'כללית' כבר בשירות הלאומי, 
תפקידי  של  רחב  מגוון  ביצעה  מאז, 
ניהול בכירים בכללית לאורך השנים, 
לרפואה  'סאלד'  מרכז  את  ניהלה 
נגב  מינהלת  את  שבע,  בבאר  יועצת 
אדמי־ כמנהלת  שימשה  וכן  דרומי 

במחוז  תחילה  מחוזית,  ניסטרטיבית 

דרום.  במחוז  האחרונה  ובשנה  מרכז 
וקידמה  הובילה  השונים  בתפקידיה 
ונרחבים  משמעותיים  שירות  תהליכי 

עבור המטופלים.
המ־ כמנהלת  הנוכחי  בתפקידה 

חוז, תנהל גב' אמונה כ-260 מרפאות 
ומכונים המעניקים שירות רפואי לכ- 
650 אלף מבוטחיה של כללית בדרום.
לה־ ממשיכים  הדרום  "יישובי 

אוכלוסיית  עם  יחד  ולשגשג  תפתח 
תנופת  אלה  כל  ולצד  הגדלה  הדרום 
בכל  הניכרת  כללית  של  הפיתוח 
רחבי הדרום. אני מקבלת בהתרגשות 
שליחות  תחושת  מתוך  התפקיד  את 
את  להוביל  ומתחייבת  ואחריות 
איכותי,  רפואי  שירות  במתן  המחוז 

מטופל,  לכל  ואנושי  חדשני  זמין, 
אמרה  מקום",  ובכל  עת  גיל,  בכל 
"כמי  והוסיפה:  לתפקיד  כניסתה  עם 
מתוך  וצמחה  דרכה  את  כאן  שהחלה 
לצוותים  הערכה  מלאת  אני  המקום, 
הרפואיים ולעובדי המחוז על עבודתם 
מסירותם  נחישותם,  על  היומיומית, 
המטופלים.  לבריאות  ואחריותם 
כל  לפעול  ונמשיך  פועלים  אנחנו 
הרפואיים  השירותים  להרחבת  העת 
מטופ־ כל  עבור  הזמינות  ולשיפור 

ואיכות  למצוינות  שאיפה  תוך  לינו, 
למנהל  מודה  "אני  אמרה.  רפואית", 
המחוז היוצא מר מיכאל מישורי דרעי 
בשנים  ותרומתו  המחוז  הובלת  על 

האחרונות".

השפיץ של הקיץ
חופשה של אלופים

חופשה מרעננת במלון בוטיק 
אלפיני בגובה 1680 מטר בלב 

הטירול סמוך לקרחון האוסטרי 
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תשששאאאאללו אאאתת ממי ששככבר חחחזרר...

  חגיגה קולינרית  

  אטרקציות לכל 

     המשפחה 

   כשרות מהודרת 

  הטיולים היפים

      ביותר בטירול

27.8-3.9
3.9-10.9

היועמ"ש פרסם עמדת ביניים התומכת 
בקיום אירועים בהפרדה לציבור החרדי

מאת חיים מרגליות

המשפ־ ההליכים  בעקבות 
טיים שהתקיימו סביב האירוע 
בהפרדה,  שנערך  בעפולה 
מעין  נוספים  אירועים  ולאור 
במקומות  המתוכננים  אלה 
המשפטי  היועץ  כינס  שונים, 
מנדלבליט  אביחי  לממשלה, 
יוחד  אשר  דיון  בדחיפות 
ההפ־ לסוגיית  ספציפי  באופן 
מנת  על  זאת,  באירועים.  רדה 
לגבש עמדת ביניים מהירה, עד 
מקיף  עקרוני,  דיון  של  קיומו 

ויסודי בסוגיית ההפרדה.
כי  נקבע  הדיון,  בעיקרי 
ייתכנו הקשרים מיוחדים בהם 
לתכליות  הפרדה,  תתאפשר 

ציבוריות מסוימות.
שפ־ בהודעה  היועמ"ש 

המחוקק  את  מצטט  רסם, 
אפשרית  הפרדה  כי  המבהיר 
כאשר אי הפרדה תמנע מחלק 
המו־ הספקת  את  הציבור  מן 

או  הציבורי,  השירות  או  צר 
הציבורי,  למקום  הכניסה  את 
והיא מוצדקת בשים לב לאופי 
החיוניות  במידת  השירות, 

שלו, בקיומה של חלופה סבי־
רה לו ובצורכי הציבור העלול 

להיפגע מן ההפרדה.
היא  הביניים  עמדת  לכן, 
מעו־ מקומית  רשות  אם  כי 
בהפרדה  אירוע  לקיים  ניינת 
בכך,  המעוניין  ציבור  עבור 
לבחון  עליה  שראשית  הרי 
האוכלו־ מאפייני  לאור  האם 

סיה המתגוררת באותה רשות 
מדובר,  בו  האירוע  סוג  ולאור 
ניתן לקיים הפרדה וולונטרית 
ללא הכוונה. ככל שניתן, מובן 
כי יש להעדיף אפשרות זו על 

פני הפרדה מתוכננת.
התנאים לקיום הפרדה הם 
לה־ המקומית  הרשות  על  כי 

מיועד  לו  הציבור  כי  שתכנע 
משמעותי  חלק  או  האירוע, 
בו,  מהשתתפות  יימנע  ממנו, 
בהעדר הפרדה מתוכננת. כמו 
הצדקה  של  קיומה  נדרשת  כן 

לעריכת האירוע בהפרדה.
כי  מנדלבליט  מדגיש  עוד 
הוולונט־ רכיב  שגובר  ככל 
בהפ־ הקושי  קטן  כך  ריות, 

מדובר  כאשר  בהתאם,  רדה. 
לחלוטין  וולנטרית  בהפרדה 

את  בוחר  אדם  כל  במסגרתה 
אין  הכוונה,  כל  ללא  מקומו 

בכך כל קושי כאמור.
שייחודו  ככל  כן,  כמו 
המעוניין  לקהל  האירוע  של 
יותר,  מובהק  הוא  בהפרדה 

מצטמצם הקושי בקיומה.
היועמ"ש  של  בהודעתו 
המ־ המידה  "אמות  כי  נכתב 

הן  הדיון  בסיכום  פורטות 
אשר  מנחים,  קווים  בגדר 
לרשויות  לסייע  כדי  בהן  יש 
לשקול  בבואן  המקומיות 
המיועדים  אירועים  עריכת 
בהפרדה.  המעוניין  לציבור 
אשר  ביניים  כעמדת  זאת,  כל 
לקיומו  עד  בתוקפה  תעמוד 
של דיון משפטי עקרוני ומקיף 

בסוגיה זו". 
כי  היועמ"ש  כותב  ככלל, 
נוכח המורכבות והרגישות של 
הסוגיות המתעוררות בהקשר 
אירוע  קיום  על  החלטה  זה, 
על־ שתתקבל  נכון  בהפרדה 

ידי דרג מקצועי בכיר בעיריה, 
וזאת לאחר שהיועץ המשפטי 
באשר  דעתו  יחווה  לעיריה 

לשיקולים המפורטים לעיל.
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מאת סופרנו הצבאי

על רקע הפרסומים בנוגע לת־
לישראל,  שיוחסו  בעיראק  קיפות 
אינטרנשיונל  אימג'סאט  חברת 
ובהם  לוויין  תצלומי  חושפת 
כתקיפה  שנראה  מה  של  תוצאה 
יומיים  לפני  שהתבצעה  אווירית 
מצ־ העיראקי  האוויר  חיל  בבסיס 

פון לבגדאד. 
פור־ האחרונים  בשבועות 

בתקשורת  דיווחים  מספר  סמו 
מסתוריות  תקיפות  על  הזרה 
למטוסי  שיוחסו  בגדאד,  באזור 
חיל  של  'אדיר'  מסוג  החמקן 
מחסנים  נגד  הישראלי  האוויר 
חיזבללה,  פעילי  שהו  בהם 
שיעיות  ומיליציות  איראנים, 
אל  ברשת  במקביל,  בפיקודם. 
מיאדין דווח אמש כי המיליציות 
שחג  מל"ט  לעבר  ירו  השיעיות 
באזור  מבסיסיהן  אחד  בשמי 
פגי־ על  דווח  לא  אולם  בגדאד, 

היה  הוא  למי  או  הטיס  בכלי  עה 
שייך.

אל־ מיליציית  של  כרוזים 

ישראל  על  הצביעו  עלי  אימאם 
ארצות  ועל  לתקיפות  כאחראית 
הפעולה.  את  כמאשרת  הברית 
כי  טענו  בעיראק  שיעים  גורמים 
בחלק מהמקרים כלי טיס המריאו 
את  לבצע  כדי  אזרבייג'אן  דרך 
מחזיקים  אף  הם  וכי  התקיפות, 

בידיהם תיעוד של נתיבי הטיסה. 
השי־ הגורמים  ידי  על  נטען  עוד 
עים שצבא ארצות הברית מפעיל 
לאפ־ כדי  במרחב  שיבוש  אמצעי 

שר לחיל האוויר הישראלי לבצע 
את התקיפות.

בחודש  הדיווחים,  פי  על 

אתרים  שלושה  הותקפו  האחרון 
תצלומי  מניתוח  עיראק.  ברחבי 
הלוויין כפי שחשפו אתמול אנלי־

סטים של ISI עולה כי האיראנים 
צבאיים  באתרים  שימוש  עושים 
מחסנים  אליהם  בסמוך  ובונים 
לחימה,  אמצעי  מעבירים  אליהם 
הנראה  כפי  ותחמושת  טילים 
כחלק מתחנת מעבר 'גשר יבשתי' 
נו־ השיטה  ולבנון.  לסוריה  בדרך 
עדה להקשות על מלאכת האיסוף 
ומ־ לגילוי  המודיעין  גורמי  של 

עוד  באתר.  הפעילות  אחר  עקב 
התקיפות  כי  התמונות  לפי  עולה 
את  והחריבו  ביותר  יעילות  היו 
שהוסתרו  והפריטים  המחסנים 
הגורמים  תגובות  כן,  כמו  בהן. 
מעי־ העיראקי  במרחב  השיעים 

הטרוריסטית  המעורבות  על  דות 
והאיראנית.

ראשון-חמישי, כ"ד-כ"ח באב (25-29/08) בנייני האומה, ירושלים  בוקר: 10:00-15:00  ערב: 16:00-21:00

מספר המקומות מוגבל!
077-222-3000למידע ולרכישת כרטיסים:

בס"ד

166 11
70 36 13
16 88 28
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החרדית הירולשמיתמלשפחה האטרקציה

המרפסת  
המעופפת

חווית אקסטרים 
ממעוף הציפור

אקשן 
סביב השעון

מופעים, הפעלות, 
סדנאות והכל ממוזג

ים 
בירושלים
relax מתחם
חדש

עולם 
הילדים

מתחם ג׳ימבורי 
לקטנטנים

פארק 
אתגרי ענק

חוויה לכל 
המשפחה

הכל מעלין 
לירושלים 4

מופע רב חושי 
עוצר נשימה

מסע 
בזמן אחר
סיורים מלאי
הוד קדומים

ג׳ונגל 
ירושלמי

4  מתחמים 
כולל פינת  ליטוף

חדש!

תערוכת מיניאטורות       מופעים לילדים    סרט תלת מימד    מלחמת המוחות עם פרסים שווים       סדנת דרבוקות      קרטיב לכל ילד      מתחם צילום        מתחם תחרויות

משרד הבריאות מזהיר: 

החל מהיום צפויה 
הכבדה בעומס החום

מאת מאיר קליין 

מבקש  הבריאות  משרד 
פי  על  כי  הרחב  לציבור  להודיע 
המטאורולוגי,  השירות  של  דיווח 
החל מהיום ועד אמצע שבוע הבא 
צפויה הכבדה בעומס החום, אשר 
תתבטא במזג אוויר חם מהרגיל בו 
יהיו עומסי חום כבדים ברוב חלקי 

הארץ. 
הר־ לציבור  קורא  המשרד 
הקשישים  לאוכלוסיית  חב, 

כרוניות  במחלות  ולחולים 
ככל  להימנע  להקפיד  בפרט, 
ולשמש,  לחום  מחשיפה  האפשר 
שאינו  גופני  ממאמץ  להימנע 
מים  לשתות  להקפיד  הכרחי, 
במקומות  האפשר  ככל  ולהימצא 

ממוזגים.
לצאת  המתכננות  משפחות 
האחרון  השבוע  במהלך  לטיולים 
והורים  הזמנים',  'בין  תקופת  של 
המתכוונים  ישיבות  לבחורי 
לצאת לטיולים במסגרות פרטיות 
או מאורגנות, מתבקשים להקפיד 
ביתר שאת על כך שכל מטייל יצא 
לפחות,  מים  ליטרים  ארבעה  עם 
ועם לבוש מתאים הכולל בין היתר 
כובע להגנה מפני השמש היוקדת. 
כמו כן יש להשתמש בקרם הגנה, 
שהטיול  האפשר  ככל  ולהשתדל 
שחר  עם  יתבצע  הפתוח  בשטח 
או  בעוז,  יוקדת  שהשמש  לפני 
הצהרים  אחר  בשעות  לחלופין 
המאוחרות, כשעומס החום פוחת 

מעט. 
שלמ־ לוודא  שחשוב  כמובן 
לה־ כדי  מספק  זמן  יהיה  טיילים 

גיע אל נקודת הסיום של המסלול 
לקחת  ויש  החשכה,  רדת  לפני 
בחשבון גם עיכובים בלתי צפויים 

וכדו'. 

השר לוין: "צו המניעה של בג"ץ למינוי 
מנכ"ל משרד המשפטים – שערוריה"
"ההתנהלות הזו של בג"ץ שקובע מי יכול להיות רמטכ"ל זה דבר שאי אפשר 

להשלים איתו", אמר שר התיירות. "מקווה שנעשה שינוי לאחר הבחירות"

מאת דוד שמואלי

מהלי־ לוין  יריב  התיירות  שר 
צו  את  ב'  לרשת  בראיון  תקף  כוד 
מנכ"ל  למינוי  בג"ץ  של  המניעה 
כהן.  אופיר  המשפטים  משרד 
שערוריה  "זו  לוין:  אמר  בראיון 
צפוי  היה  זאת  עם  ויחד  ממש  של 

לחלוטין".
לה־ סירב  מדוע  הסביר  לוין 

המשפטים  שר  לתפקיד  תמנות 
"היה  מעבר,  ממשלת  בתקופת 
למ־ להיכנס  טעם  שאין  לי  ברור 

היה  בג"ץ  בחירות.  בתקופת  שרד 
עם  לעבוד  להמשיך  עליי  כופה 
אותה  מעריך  שאני  משרד  מנכ"ל 

אבל היא לא אשת אמוני.
חוק  ישראל  במדינת  "יש 
ברור שקובע שבמצב של ממשלת 
את  ממנה  הממשלה  ראש  מעבר 
אם  מתמנה,  שר  כאשר  השרים. 
לפחות  להביא  לו  מאפשרים  לא 
בתקופת  בידו  שיסייע  אמון  איש 
מציבים  אנחנו  המעבר,  ממשלת 
שאין  אפשרי  בלתי  במצב  אותו 
 – בעולם  מקום  בשום  תקדים  לו 
אומרים לשר אתה תתמנה ותישא 
בכל האחריות אבל לא ניתן לך ולו 
מישהו   – של  המינימלי  הכלי  את 
המ־ של  המנהל  בראש  שיעמוד 

שהמדיניות  להבטיח  ויוכל  שרד 
שאתה יכול לבצע אכן תתבצע".

בנו־ בג"ץ  התערבות  לגבי 
"זה  כי  לוין  אמר  פוליטיים  שאים 
חושב  אני  בכלל,  תקין.  לא  מצב 
שההתנהלות הזו של בג"ץ שקובע 
יכול  ומי  רמטכ"ל  להיות  יכול  מי 
המשפטים  משרד  מנכ"ל  להיות 
המי־ רשות  ראש  להיות  יכול  ומי 

סים זה דבר שאי אפשר להשלים 
השינוי  שאת  מקווה  ואני  איתו 

אחרי  לבצע  אפשר  יהיה  הנחוץ 
הבחירות".

השר לוין התייחס גם להחרגת 
רמת הגולן מהסכם הסחר שנחתם 
הדרומית:  וקוריאה  ישראל  בין 
לקו־ בכתב  גם  הבהרנו  "אנחנו 
ולשיטתנו  שלהבנתנו  ריאנים 
השטח  כל  על  חל  הזה  ההסכם 
והגו־ ושומרון  יהודה  שטחי  כולל 

לן, יכול להיות שלדרום קוריאנים 

ישנה פרשנות משלהם. אני מציע 
מיושם  ההסכם  כיצד  שנראה 

בפועל".
לדעתו  כי  אמר  לוין  השר 
לא  המדינות  שתי  בין  הפעילות 
הסכם  "זה  כי  והוסיף  תיעצר 
דלתות  הרבה  שפותח  חשוב 
ייהנו  כולם  ישראל.  מדינת  בפני 
ממנו בסופו של דבר, כולל יהודה 

ושומרון".

שתי נערות נפצעו 
בהתנגשות בלב הכינרת

מאת חיים מרגליות

קשה  נפצעו  נערות  שתי 
במ־ מהתנגשות  כתוצאה  וקל 
אוקנין  יוסי  בכנרת.  ימי  צוף 
בט־ הצלה'  'איחוד  סניף  ראש 
משמרת  כדי  "תוך  סיפר:  בריה 
'איחוד  של  הימי  באמבולנס 
אבוב  על  לנו  נמסר  הצלה' 
שהתנגש  לסירה,  קשור  שהיה 
שתי  כך  ובעקבות  ימי  במצוף 
הנערות ששהו על האבוב נפצעו 

קשה וקל. 
והענ־ למקום  מידית  "הגענו 

באמבולנס  ראשוני  סיוע  להן  קנו 
הבאנו  הטיפול  כדי  תוך  הימי. 
לה־ פונו  הן  ומשם  לחוף  אותם 

בבית  רפואי  טיפול  קבלת  משך 
חולים".

סירת  כי  נמסר  מהמשטרה 
מאחוריה  שגררה  ימי  ספורט 
מצוף נשיאה ('בננה') פגעה במצוף 
המשטרה,  לדברי  עומק 300.  בקו 

פונתה  קשה  שנפצעה  אחת  נערה 
רמב"ם  החולים  לבית  במסוק 

פונתה  השניה  הנערה  בחיפה. 
במצב קל.
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נהג משאית נמחץ למוות
מאת חיים מרגליות

כבן  'סמיטריילר'  משאית  נהג 
בשומרון  חיננית  ביישוב  נהרג   45
משאית  עגלת  תחת  שנמחץ  לאחר 

שקרסה עליו.
מדובר  כי  נמסר  מהמשטרה 
ונמחץ  הבניה  לאתר  שהגיע  בנהג 

בין נגררת למשאית. 

ב'איחוד  חובש  שמעיה  משה 
סיפר  לזירה,  שהגיע  הצלה' 
הכבל  אורח  עוברי  "לדברי  כי 
התנ־ המשאית  של  האחורי 

מה  ברורה  שאינה  מסיבה  תק 
הצער  למרבה  למותו.  שגרם 
עקב  האירוע  בזירת  מותו  נקבע 
מהן  הקשות  הפציעות  אופי 

סבל".

נשק מאולתר אותר על ידי 
שוטרים בכפר אל עזריה

מאת חיים מרגליות

קרלו  מסוג  מאולתר  נשק 
של  הגבול  משמר  בפעילות  נמצא 
הפלסטיני  בכפר  ישראל  משטרת 
לירושלים  שממזרח  אל־עזריה 
בפעילות  חשוד.  נעצר  ובמקום 
מבו־ שלושה  נעצרו  בג'נין  נוספת 
קשים במעורבות בפעילות טרור.

הלילה  במהלך  פשטו  הכוחות 
אל־ הפלסטיני  בכפר  בית  על 

בג'נין.  בתים  מספר  ועל  עזריה 
נמצא  באל־עזריה  בבית  בחיפוש 
נשק מאולתר מסוג קרלו שהוסלק 
באדמה עטוף בניילון. עם מציאת 
תושב   18 בן  חשוד  נעצר  הנשק 

המקום לחקירת גורמי הבטחון.
החלה  הכוחות  יציאת  במהלך 
המ־ יידו  במסגרתה  סדר  הפרת 
מספר  והשליכו  אבנים  תפרעים 
החיילים  עבר  אל  תבערה  בקבוקי 
שהגיבו באמצעים לפיזור הפגנות. 

נוספת  בפעילות  כך  בתוך 
כאמור  נעצרו  בג'נין,  הכוחות  של 
במ־ החשודים  מבוקשים  שלושה 

במהלך  טרור.  בפעילות  עורבות 
סדר  הפרת  התפתחה  הפעילות 
אלימה בהשתתפות עשרות פלס־
בק־ והשליכו  אבנים  שיידו  טינים 

בוקי תבערה. לעבר הכוחות בוצע 
נזק  נגרם  ממנו  ירי  הנראה  ככל 
השוטרים  ממוגנים.  רכבים  לשני 

הגיבו באמצעים לפיזור הפגנות. 

צילומי הלוויין חושפים את ממדי 
הפגיעה בבסיסים שהותקפו בעיראק
דו"ח של חברת אימג'סאט אינטרנשיונל חושף את הפגיעה בבסיסים העיראקיים בהם בוצעה התקיפה 
האווירית שיוחסה לישראל ^ לפי הדו"ח, איראן משתמשת באתרים צבאיים ומעבירה אליהם אמל"ח 

ותחמושת, כחלק מתחנת מעבר ל'גשר יבשתי' בדרך לסוריה ולבנון
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האדמו"ר הזקן מוואסלוי
הרה"ק רבי שלום היילפרין זיע"א • שמונים שנה לפטירתו - כ"ד מנ"א תרצ"ט

בהיכל  ניכרה  רבה  תכונה 
הס"ק  ישראל  קדוש  של  מלכותו 
ומשמשים  גבאים  זי"ע,  מרוז'ין 
שהכל  מוודאים  והנה,  הנה  רצים 
דקות  בעוד  שכן  כראוי,  מוכן 
האירוסין  שמחת  תתקיים  מספר 
של בתו של הצדיק "מלך ישראל" 
מג־ המפורסם  העילוי  החתן  עם 
דוד  רבי  הרה"ק  ה"ה  היחס  דולי 
לפניו  הולך  שמו  אשר  היילפרין 
הנגיד  של  ובנו  הרבה  בחכמתו 
יעקב  מוהר"ר  המפורסם  הרבני 
מבארדיטשוב,  היילפרין  יוסף 
מגדולי ורוזני ארץ, שזכה ל"תורה 
עתה  זה  אחד".  במקום  וגדולה 
משפחתו  ובני  המחותן  הגיע 
קודשו  להיכל  ובאו  נכנסו  וכולם 
קודש  חרדת  זי"ע,  הס"ק  מרן  של 
הג־ המחותן  אפי'  במקום,  שררה 
רוסיה  רחבי  בכל  המפורסם  ביר 
האיתנה  בעמידתו  היה  שידוע 
כו־ ורוזנים,  מלכים  בפני  חת  ללא 
כולו  עמד  בעצמו,  הצאר  בפני  לל 
מלא הכנעה ורעדה בסמוך למחו־
אל  הס"ק  פונה  והנה  הקדוש.  תנו 
משפחתנו  מנהג  ואומר:  מחותנו 
בעת  הצדדים  ייחוס  את  למנות 
מנה  אנא  אפוא  ובכן  ההתקשרות 
את גזע קודש ייחוס החתן..! נענה 
ובדחילו  הס"ק  לבקשת  המחותן 
ורחימו החל למנות את רם יחוסו, 
המשפחות  אחת  כידוע  שהינה 
מדורי  היחס  ועתירות  המפוארות 
שבהם  שמהמפורסמים  דורות, 
היו זקנו הגאון המפורסם מוהר"ר 
אב"ד  הלפרין  (חריף)  יוסף  רבי 
הש"ך,  נכד  בארדיטשוב  ור"מ 
הצדיק  "הגאון  של  בנו  היה  הוא 
מו"ה  קדישא  בוצינא  הדור  מופת 
ור"מ  אב"ד  הלפרין  משה  רבי 
מגזע  בארדיטשוב-סאלטווינא" 
ישעיה  רבי  הגה"ק  בן  המהרש"ל, 
בעל  ממשפחת  וויטקוב  אב"ד 
הנ"ל  משה  רבי  על  הדורות.  סדר 
י"ג  דור  שהנו  מרוז'ין  הס"ק  העיד 
נכד  התוס',  מבעלי  אלחנן  לרבנו 
ר"י נינו של רש"י הקדוש ולמעלה 

בקודש ועוד... 
הרם  יחוסו  למנות  שגמר  עם 
התבו־ וכולם  במקום,  הושלך  הס 
ננו בדמותו הקורנת ומלאת ההוד 
במחשבות  השקוע  הס"ק  של 
טמירות, לפתע פתח הס"ק ואמר: 
הנה מהו ענין ייחוס? מלשון מח־
סה.. היינו אם יש איש בתוך המ־
חסה, אז יועיל המחסה להגן עליו. 
הנה זקננו המגיד הגדול זי"ע היה 
יחסן עם בנו המלאך הקדוש זי"ע, 
אבי  עם  יחסן  היה  הק'  והמלאך 
הק' רבי שלום זי"ע, ואבי הק' היה 
עם  מיוחס  הנני  ואני  עמדי,  יחסן 
בניי הקדושים.... במילים בודדות 
מהו,  יחוס  הס"ק  הבהיר  אלו 
לנחול,  לדעת  היא  גדולה  סגולה 
אבל לא פחות ממנה היא הסגולה 
להנחיל ובכך בטא הס"ק את יחו־

המעטירה,  רוז'ין  מלכות  של  דה 
דור,  אחר  דור  הרצופה  בקבלה 
לראות  לדור.  מדור  ובהעברה 
ואכן  המחסה  בתוך  איש  שיהיה 
הרה"ק  ה"ה  דנן  החתן  השכיל 
נר  היו  אלו  שדברים   - דוד  רבי 
המורשת  את  להנחיל   - לרגליו 
לבניו אחריו, שכולם נודעו בגודל 
כך  וקדושתם,  צדקותם  תורתם, 
שיכול היה להתייחס בהם כראוי. 
המופלאה:  בצוואתו  כתב  לימים 
לעבין  מיין  זייא  פאר  האב  "איך 
גישטרעקט" (- מסרתי את נפשי 
משה  רבי  הרה"ק  [והם  עליהם) 
זי"ע,  מזיטאמיר  מנדל  מנחם 
מקעשינוב  מרדכי  רבי  הרה"ק 
אדמוה"ז  זי"ע  רבינו  מרן  זי"ע, 
רבי שלום מוואסלוי, הרה"ק רבי 
חת־ בין  זי"ע.  מראוונא  בער  דוב 

שלמה  רבי  הרה"ק  התפרסם  ניו 
האדמו"ר  של  הגדול  בנו  זי"ע 
על  שנפטר  זי"ע  מסדיגורא  הזקן 
תרמ"ב].  בשנת  וחותנו  אביו  פני 
בנו  ה"ה  בניו  בין  במיוחד  הבולט 
רבי  הזקן  האדמו"ר  מרן  השלישי 
שלום זי"ע, מייסד שושלת וואס־

לוי המעטירה.

במעלליו יתנכר נער

בסדיגורא  תר"ח  בשבט  בט"ו 
בחצר הס"ק מרוז'ין ירדה נשמתו 
הגדולה של רבינו האדמוה"ז זי"ע 
ר'  הישיש  החסיד  סיפר  לעולם. 
הכנס־ שביום  ע"ה,  כהנא  שאול 

היתה  ע"ה,  א"א  של  לבריתו  תו 
הס"ק,  מרן  אצל  מיוחדת  שמחה 
הנימול  לרך  לקרוא  שהורה 
ר'  הרה"ק  אביו  שם  על  "שלום", 
מתבטא  שהוא  תוך  זי"ע,  שלום 
השמ־ לרגל  מיוחדים  בביטויים 

שם  הקדש.  בחצר  ששרתה  חה 
והתחנך  גדל  הקדושה  באוירת 
ובמיוחד  הס"ק,  נכדי  עם  יחד 
אברהם  רבי  הרה"ק  גילו  בן  עם 
מתתיהו משטפינשט זי"ע. כאשר 
עוד  הראשונות  שנותיו  בשלוש 
הגדול  סבו  במחיצת  להיות  זכה 
נכדיו  על  פקיחא  עינא  שם  אשר 
עבורם  והעמיד  הולדתם.  מיום 
על  שיפקחו  מיוחדים  מדריכים 
אופן גידולם. עד שנותיו האחרו־

נות היה מדבר בערגה על תקופת 
אף  ועל  הגדול,  סבו  בצל  גידולו 
שעה,  באותה  שהיה  הרך  גילו 
היה קטע חייו זה חקוק מאד בע־
צמותיו, והיה מבטא באופן מדויק 
כפי  הס"ק  של  דיבורו  אופן  את 
שזכר- בזכרונו המדהים- מאותן 

שנים.
ידיע,  מקטפיה  בוצין  בוצין 
וכבר בהיותו רך שנים, התגלו בו 
כישרונות עילויים מדהימים. את 
כל  השקיע  הברוכים  כישרונותיו 
כולו בעמל ויגיעת התורה, וידוע 
הרצופה  הגדולה  בהתמדתו  היה 
ועד  פוסקת.  הבלתי  ושקידתו 
כימים  לילות  שם  ושיבה  זקנה 
בלימוד ועיון התורה, ומילא כרסו 

בש"ס ופוסקים. 
לאחר פטירתו של מרן הס"ק 
להתגורר  אביו  חזר  זי"ע  מרוז'ין 
ליד  בבארדיטשוב  קצרה  תקופה 
מוהרי"י  המפורסם  הרבני  זקינו 
התורה  מאהבת  ספג  שם  זצ"ל, 
הרוממה  היילפרין  משפחת  של 
רב־ של  דורות  העמידה  אשר 

מאותה  גם  כמו  עולם  גאוני  נים 
בה  חת  ללא  העשויה  מנהיגות 
מלא  שאב  כמו"כ  סבו,  הצטיין 
מגדולי  וחסידות  תורה  חפנים 
וביניהם  בבארדיטשוב  החסידים 
הח־ הגאון  שבחבורה  מהאריות 
זצ"ל  אוריטנברג  דודיא  רבי  סיד 
בעל ה'תהלה לדוד' ועוד, כשהוא 
הח־ מניצוצי  חפניים  מלא  מקבל 

סידות והדרכה בדרך העולה בית 
אביו  עם  חזר  תקופה  לאחר  ה'. 
ונראה  סמוך  סדיגורא  לחצה"ק 
זי"ע  מסדיגורא  האדמוה"ז  לדודו 
שם  עליו,  פקיחא  עינא  ששם 
שהפכה  החצר  מאוירת  התבשם 
רבבות  נהרו  אליה  תלפיות  לתל 
גאונים  רבנים,  ובהם  חסידים 

וגדולי עולם. 
גינוני קדושה החלו להתנוצץ 
בו כבר בימי צעירותו, עת שבתו 
בעוצם  לכל  נודע  בסדיגורה 
דבר  מביני  הקדושה,  עבודתו 
עקבו בעיניים בוחנות אחר דרכי 
עבודתו המופלאה בה היה שקוע 
ימים ולילות שלמים, וכח"י שעות 
ולע־ לתורה  מקדיש  היה  ביממה 

שעות  רק  מותיר  כשהוא  בודה, 
באכילה  הגוף  לצורכי  מעטות 
ושינה, יש לציין, אשר לא כעמי־

שהייתה  מרוז'ין  הס"ק  נכדי  תיו 
את  כל  מעין  להצניע  דרכם 
זי"ע  רבנו  היה  בתורה,  גדלותם 
ידוע בגאונותו הגדולה ועמקנותו 
ידיעתו  בהיקף  ומפורסם  בתורה, 
ומ־ חדרי  כל  החובקות  הרחבה 

נסתר  שלא  כמו  התורה.  קצועות 
מעיני הרואים את השעות הרבות 
עיונו  בעומק  שקוע  היה  שבהם 
מגדולי  ורבים  והתמדתו,  יגיעתו 
לה־ נהגו  לחצה"ק  שבאו  התורה 

שתעשע עמו בדברי תורה [והיה 
זה פרט הבא ללמד על הכלל כולו 
– אדמו"רי בית רוז'ין שהעלו על 

עצמם מסווה זה].

בצל חותנו 
אדמוה"ז מבוהוש

אחר  נלקח  לפרקו  בהגיעו 
אדמוה"ז  מרן  חותנו  לבית  כבוד 
רבי יצחק מבוהוש זי"ע. על אודות 
התקשרות שידוכין זו סיפרו הח־

סידים את הסיפור דלהלן: אחותו 
צעירה  היתה  ע"ה,  פייגא  מרת 
נכ־ בה  וכשדיברו  בשנים,  ממנו 

שלמה'ניו  ר'  הרה"ק  את  בדות 
דודו  לו  אמר  זצוק"ל  מסדיגורה 
הח־ אבי  מסדיגורה-  האדמוה"ז 

שאחותו  על  יקפיד  לא  שאם  תן, 
האירוסין  בברית  תבוא  הצעירה 
שי־ לו  מבטיח  שהוא  הרי  לפניו, 

רבינו  המשפחה.  מבני  חשוב  דוך 
כעבור  ואכן  כמובן,  הסכים,  זי"ע 
בתו  עם  רבינו  התארס  מועט  זמן 
ה"ה  מבוהוש  הזקן  האדמו"ר  של 
הרבנית הצדקנית מרת חנה שרה 
ע"ה, אשר אביה הפליא את גודל 
לה  שחסר  באומרו  מעלתה  שגב 
רבי  להיות  כדי  הספודיק  רק 
גדול, ואילו היתה בן היתה ניכרת 

כחשובה מכל צאצאיו.
אחר נישואיו החל פרק חדש 
נישואיו  אחר  מיד  שכן  בחייו, 
ושם,  בבוהוש,  מגוריו  את  קבע 
במחיצת חותנו הק', אשר האציל 
עלה  מהודו,  חופניו  במלוא  עליו 
הקדו־ העבודה  בדרגות  ונתעלה 

וביראה,  בתורה  והפרישות  שה 
עד שיצא שמו כאחד הגדולים. 

מטרופולין  היתה  בוהוש 
רומניה,  במדינת  החסידות  לדרך 
שהיה  הרבי,  לחצר  נהרו  המונים 
מרוז'ין,  הס"ק  של  נכדיו  גדול 
ונחשב בשורה אחת עם בניו הק'. 
הצטרף  בוהוש,  זו,  קודש  לחצר 
עתה עם נישואיו רבינו זי"ע, שה־

סתופף בצל חותנו והתחקה אחר 
בקודש,  ותהלוכותיו  דרכיו  כל 
ואלה שימשו לו יסוד ובסיס נאמן 

להנהגתו שלו בימי נשיאותו.
בוהוש  בחצר  היותו  זמן  כל 
מקרני  לקבלה  כלי  בבחי'  והיה 
את  הצניע  הגדול,  חותנו  הוד 
סגור  בחדר  יושב  והיה  גדולתו, 
התו־ עמל  של  אמות  בד'  ומסוגר 
רה ללא ליאות, רוב שעות היממה 
בשקידה  תורתו  על  שוקד  היה 
היתה  מיוחדת  חביבות  מופלאה. 
בא־ רא"ש,  עם  גמרא  ללמוד  לו 
מרו שהיא סגולה נפלאה לחידוד 
היה  אלו  נפלאים  בימים  הראש. 
מש־ מכל  שלו  רגע  כל  על  שומר 
מר. כדוגמא, היה מספר הרה"ג ר' 
בין  היו  כי  זצ"ל,  טוביאס  שמואל 
חריפי החסידים בבוהוש שהתר־
נכנס  היה  שלא  זה  אברך  על  עמו 
לאחר  רק  אלא  חותנו,  ל'שולחן' 
שהרבי כבר הסב בראש השולחן, 
אפילו  לו  חבל  שהיה  מפני  וזאת 
על רגעים ספורים- מכניסתו עד 
כניסת חותנו- שיפסיד מלימודיו.

שלפעמים  למרות  כמו"כ 
הרי  סיגריות,  בעישון  דרכו  היה 
מעולם.  עישן  לא  הלימוד  שבזמן 
מפני שחס על הרגעים הספורים 
הסיגריה  את  להכין  יצטרך  שבו 
כי  יצוין  זה  בהקשר  לעישון. 
בעת  עדתו,  שניהל  בעת  לימים 
בע־ לעשן  מרבה  היה  ה'פראווין' 
בודת קודש מיוחדת, עד שהחדר 
היו  פניו  עשן,  ואפוף  מלא  היה 
להבים וכולו אחוז דבקות נפלאה.

להסתיר  שניסה  ככל  אולם 
עצמו באותן השנים בחצר חותנו, 
שכן  לגמרי,  בידו  הדבר  עלה  לא 
והוא  טיבו,  על  שעמדו  רבים  היו 
של  בכתרה  יקרה  לפנינה  נחשב 

חסידות בוהוש רבנים וגדולי תו־
רה היו נוהגים להשתעשע בדברי 
תורה עם האברך הצעיר, חתנו של 
הרבי.   מאותה תקופה מתנוססת 
וגיסיו  חותנו  עם  ביחד  הסכמתו 
[תהילים  ספרים  וכמה  כמה  על 
עם פי' 'אסיפת מאמרים' להרה"ג 
החסיד ר' ישעיהו שו"ב מאודיסה 
שלו  הסכמה  ישנה  וכן  ועוד, 
בשנת  מאוחרת,  יותר  מתקופה 
שעדיין  המלמד  דבר  התרנ"ה, 

שהה אז בבוהוש].

'רדו-קנען' 
ראשית ההנהגה

הרה"ק  אביו  פטירת  לאחר 
מקו־ בו  הפצירו  זיע"א  דוד  רבי 

עול  את  עליו  ליטול  אביו  רבי 
בכל  סירב  הוא  אך  האדמו"רות, 
כשגברה  שנה  כעבור  רק  תוקף, 
עליו פקודת חותנו, התחיל לנהל 

עדה.
הרבי  של  ימיו  בערוב  זה  היה 
שהגיעה  בעת  זצוק"ל,  מבוהוש 
אליו בקשתם של חסידים מהעיר 
שבי־ וואסלוי  שבמחוז  רדוקענן 

לפניהם  יצא  אשר  במנהיג  קשו 
זאת עקב ריחוק המקום מבוהוש. 
על  הזה  התפקיד  את  הטיל  הרבי 

חתנו, רבנו זי"ע.
על כך סיפר הרה"ח ר' שאול 
חותנו  כאשר  ע"ה:  שו"ב  כהנא 
להתחיל  עליו  ציוה  זי"ע  מבוהוש 
אני  אליך  לו:  אמר  עדה,  בהנהגת 
לשם  הרומז  "רדו-כנען",  אומר 
תפ־ על  וכרמז  רדוקענן,  העיירה 

להפוך  מעתה  עליו  המוטל  קידו 
מחו־ ולהעלותו  הנ"ל  המקום  את 

שאווירת  בירכו  ואף  לטהרה,  לין 
אותה עיירה תהיה כאווירת ארץ 

ישראל.
של  ברכתו  נתקיימה  ואמנם 
של  בואו  עם  מיד  שכן  הצדיק, 
העיירה  הפכה  לרדוקענן,  רבנו 
חיי  במובן  זנוח  ממקום  להיות 
תלפיות  ותל  שואבת  לאבן  הדת, 
מי  ולכל  ה'  דרך  מחפש  לכל 
מדת  על  ותושייה.  לעצה  שנזקק 
ניתן  העם,  המון  בעיני  הערצתו 
אז:  בו  שדבק  מהכינוי  ללמוד 
"דער עובד ה' פון רדוקנען'" (מפי 
פייער  שייע  ר'  הישיש  החסיד 

ע"ה).
שהחל  אחר  קצר  זמן  תוך 
ופו־ מופת  כבעל  נודע  בהנהגתו, 

התפרסם  במיוחד  ישועות.  על 
והיה  הרבה,  ופקחותו  בחכמתו 
אהוד ונערץ על כל סביבותיו, ולא 
גם  אם  כי  הסביבה,  יהודי  על  רק 

הגויים העריצוהו עד מאד.
ידו  על  שנערכו  המופתים 
ברדוקנען הרעישו את כל רומניה 

והנהירה אליו גברה מיום ליום.
בפני  ומפליא  מדהים  סיפור 
של  הניסי  המופת  היה  עצמו 
הצלת הקהילה על ידי רבנו בימי 
על  שבלט  דבר  האיכרים,  מרד 
שנע־ והפוגרומים  הפרעות  רקע 
עת  באותה  רומניה  ערי  בכל  רכו 
ועד היום סחים בכך יוצאי האזור.

של  הגדול  שמו  למרות  אך 
שהתפ־ הנפלאים  ומעשיו  רבנו 

זיע"א  רבנו  סביבותיו,  בכל  רסמו 
הנהגותיו  בערך  מיעט  בעצמו 
שנ־ המופת  ומעשי  המופלאות, 

איך  מצא  כשתמיד  ידו,  על  עשו 
המופלאים  מעשיו  את  להסביר 
כך  הרגיל.  מגדר  יוצאים  שאינם 
היה גם ביום שישי אחד, כשאירע 
בהלי־ קשור  שהיה  גלוי  נס  ממש 
כתו למקוה ברדוקנען. מנהגו היה 
תמיד כי בהליכתו למקוה לא היו 
המרחץ,  לבית  עמו  נכנסים  זרים 
זולת שני אנשים, המשב"ק הרה"ח 
והבלן.  ע"ה  שפירא  שמשון  ר' 
והנה, באותו יום שישי הגיע רבינו 
בבהילות נוראה למקוה, פשט את 
נכנס  עצומה,  במהירות  בגדיו 
קודש,  בחרדת  במקוה  להיטהר 
הסתפג,  ולא  אחת  טבילה  טבל 
הבלן  את  תפס  להתלבש,  מיהר 
בידו  המשב"ק  ואת  האחת  בידו 
החוצה.  יחד  עמם  ורץ  השניה 
רגע אחד בלבד לאחר עוברם את 
תקרת  התמוטטה  הדלת-  מפתן 
המקוה, בטרם הספיק עוד מישהו 
כשראה  רבינו  אחריו.  להיכנס 
אותן נרעשים ונפחדים על הגילוי 
אשר נגלה לעיניהם זה עתה, אמר 
איזה  כאן  שיש  תחשבו  אל  להם: 
מופת או רוח הקודש, אלא פשוט 
לצאת  אותי  דחפו  אבריי  מאוד, 

בזריזות..!.

גבורה שבמלכות

היתה  שנה  עשרה  כחמש 
במשך  ברדוקענן.  רבינו  ישיבת 
בשני  הנהגתו  קבע  אלה  שנים 
בצדקותו  נודע  אחד  מצד  פנים, 
בקודש,  ובהנהגתו  המופלאה 
רחימאי  וכאבא  נאמן  כרועה 

עורר ישועה, הביא מזור והרעיף 
טל תחיה עבור אלפי ורבבות מי־
בל־ קדשו  לפתח  ששחרו  שראל 

בחזרה  ובפוסעם  דואגים,  בבות 
שמחים  בלבבות  יצאו  מהקודש 
התגלה  שני  מצד  אך  ומחוזקים. 
הקודש,  משמרת  כשומר  גם 
בהנהגה תקיפה ועשויה ללא חת, 
עמד בגבורה ובתעצומות עוז לא 
וניצב  הקודש,  משמר  על  רגילים 
הזעף  רוחות  מול  ברזל  כחומת 
של ההשכלה שהשתוללה באותן 
והפילה  רומניה  ערי  בכל  שנים 
שלא  ולאלפים.  למאות  חללים 
הרח־ בידו  העם  את  כהנהגתו 

פשרה,  ידע  לא  זו  בחזית  מנייה, 
המתפרצים  מול  עוז  בכל  ולחם 
ישראל.  בית  בכרם  והמחבלים 
הלכו  שלמים  וכן  שרבים  בעוד 
די־ אחר  תמימותם  ברוב  שולל 

הדגל  נושאי  של  הגבוהה  בורי 
והתנועה  ציון  חיבת  התנועה  של 
כולם  את  הפליא  הוא  הציונית. 
נכו־ ובראותו  העמוקה  בתפיסתו 

שהיא  זו  בתנועה  הסכנה  את  חה 
ההשכלה,  לתנועת  ישיר  המשך 
מקום  בכל  שמות  הפילה  שכבר 
שרק התבססה. הוא כרך את שתי 
התנועות יחד, ועורר אוזן כל שו־

לקיום  האיומות  הסכנות  על  מע 
הטמונות  היהדות  ושמירת  הדת 
ובמלחמתו  אלו.  תנועות  בשתי 
זאת היה מן הבודדים, אך עובדה 
ולא  כלל,  עליו  השפיעה  לא  זו 
נרתע משום גרמת היזק שהגיעה 

עליו בגין הנהגתו זאת. 
זי"ע  רבינו  של  באישיותו 
דרך  של  מעניינת-  מזיגה  היתה 
המלכות  הדר  בכל  רוז'ין  בית 
ביחד  ההוד,  מלאת  והפנימיות 
כא־ מבחוץ,  ניכר  שגם  להט  עם 

לבת-אש  כמו  היתה  תפילתו  שר 
עבר,  לכל  ממנה  ניתזים  שגיצים 
מיוחדת  קנאות  עם  בבד  ובד 
וסיג  זיז  כל  על  בשמירה  במינה 
ועמידה  הצרופה  היהדות  מדרכי 
נגד  התפעלות  מעוררת  איתנה 
בחומת  שהוא  כל  ופרצה  שינוי 
היומין.  עתיקת  הבצורה  היהדות 
דרכו  את  הגדירו  מטיבי-הבנה 
שבמלכות'.  כ'גבורה  המיוחדת 
כל  במשך  דרכו  על  בהתבוננות 
במזי־ כי  נראה  חייו,  שנות  אורך 

דרך  גם  השתלבו  זו  מיוחדת  גה 
זקינו הס"ק מרוז'ין זי"ע, בעבודה 
הפנימית האפופה מסתורין והוד, 
משפחת  מצד  זקניו  דרך  וגם 
ידועים  שהיו  הרוממה  הלפרין 
והתלהבות  להט  בעלי  לבב  כברי 
בדרך עבודתם, ובתוקף תפקידם 
וגודרי  מדין  על  יושבי  כרבנים   -
יוצאים  היו  אשר  בישראל,  גדר 
קדשי  על  בעוז  להגן  כדי  מגדרם 
יע־ רבי  זקנו  היה  גם  כך  ישראל. 
ממנהיגי  מברדיטשוב,  יוסף  קב 
היהדות ברוסיה בדורו, אשר היה 
שבקדו־ דבר  לכל  בקנאותו  ידוע 

נגד  הלוחמים  בראש  ועמד  שה 
להתפ־ שהחלה  ההשכלה  ניצני 

שט ברוסיה, ובדרך זו דרך נכדם 
רבינו זי"ע.

זי"ע  רבינו  היה  זאת  עם  יחד 
מפליא ומספר תמיד בהתפעלותו 
לעניני  זקנו  של  פזרונו  גודל  את 
צדקה, וכדוגמא, כאשר היה הולך 
ניצבים  היו  שבת,  בערב  למקוה 
והיה  עניים,  שורות  שני  בדרכו 
קטנה  שקית  אחד  לכל  המחלק 
זו  הנהגה  כסף.  של  מטבעות  עם 
של חסד השלובה בדין, השפיעה 
עמוקות על לבו הצעיר של הנכד 
את  זו  בדרך  שביסס  רבינו,  ה"ה 
להנהיג  כשהחל  הנהגתו  יסודי 

עדה גדולה וקדושה.
רדו־ העיירה  את  עזיבתו  גם 

ישיר  בקשר  קשורה  היתה  קענן 
הזו  העזה  המערכה  בנסיבות 
שקידש נגד הכוחות העוינים את 
מדורי  הצרופה  היהדות  מסורת 
התבססו  כאשר  זה  היה  דורות. 
והחליטו  ברדוקענן  אלה  גורמים 
ההש־ ברוח  ספר  בית  הקמת  על 
כלה, חוגים אלה מצאו תמיכה בין 

הנהלת הקהילה.

יציאת צדיק מן 
העיר עושה רושם

ברדוקענען,  רבינו  של  ביתו 
המה אדם. אנשים נכנסו ואחרים 
הכירו  אמנם  התושבים  יצאו. 
תופעה כזו, שכן הכל נהנו מעצתו 
ובאו לקבל את ברכתו. אך דומה 
יותר  הומה  התנועה  שהפעם 
הרבי,  ניסה  היום  באותו  מתמיד. 
את  למנוע  אחרונים,  במאמצים 
המשכי־ של  הספר  בית  פתיחת 
ההפצ־ הועילו  שלא  לאחר  לים. 

רות, ואחדים מעשירי העיר עמדו 
רבנו  הודיע  המשכילים,  לצד 
הספר,  בית  יקום  "אם  נחרצות: 

אעזוב את העיירה".
ליבם  שתו  לא  המשכילים 

שאף  היו  אדרבא,  הרבי.  לדברי 
ודביקותו  קנאותו  בכך.  רצו 
השקפתו  הצרופה,  ה'  בעבודת 
האיתנה ועמדתו התקיפה נגד כל 
פרצה, היו לצנינים בעיניהם. בית 
הספר נוסד. מתנגדי הרבי ביצעו 
שאותו  אלא  עוד,  ולא  זממם.  את 
ועד  מתקציב  תמיכה  קיבל  בי"ס 

הקהילה.
החל  לדבריו,  נאמן  רבינו, 
מיד בהכנות לעקירתו מרדוקענן 
עשרה  כחמש  במשך  ישב  שבה 
סירב  שרבנו  אף  על  וזאת  שנה, 
הבקשות  לכל  יום  לאותו  עד 
ומפורסמות  גדולות  מקהילות 
לעבור לשכון כבוד בעירן ותמיד 
הקטנה  בעיר  ישיבתו  על  שמח 
והמרוחקת, אך מלחמתו על מש־

חשובה  היתה  הטהור  החינוך  מר 
בש־ לישב  מהרצון  יותר  בעיניו 

הודיע  וכך  הקטנה,  בעיירה  לוה 
נחרצות כי הוא עוזב את העיירה, 
למקום  בקשר   - העתיד  כאשר 
בערפל,  לוטה  עדיין  מגוריו- 
העליונה,  ההשגחה  זימנה  אך 
ובאותם ימים נכנסו אליו משלחת 
הקהל  ופרנסי  מחשובי  נכבדה 
[בראשם  וואסלוי  המחוז  מעיר 
המפורסם  החסיד  השו"ב  עמד 
הבעל  ע"ה  כהנא  בער  משה  רבי 
ראש  שהיה  החצר  ומלחין  מנגן 
לוואסלוי]  רבנו  להבאת  העושים 
בק־ את  לפניו  שוטחים  כשהם 

מקום  את  לקבוע  יואיל  כי  שתם 
לבנות  בהבטיחם  בעירם,  משכנו 
מפוארת,  מלכות  חצר  למענו 
כדרך בית רוז'ין. רבינו מיד נעתר 
הורה  יום  באותו  ועוד  לבקשתם, 
החפצים  את  לארוז  להתחיל 
בשנת  ואמנם  למעבר  ולהתכונן 
כבוד  לשכון  רבינו  עבר  תרס"ט 

בעיר המחוז וואסלוי.
יהודי  של  מצבם  שפר  לא 
המפתיעה  עזיבתו  אחר  רדוקענן 
שרשרת  העיירה,  את  רבנו  של 
התגלגלו  מעציבים  מאורעות 
והשקטה,  השלווה  העיר  על 
ובפ־ במקום,  פגעה  הדין  מידת 

הספר  בית  מקימי  במתנגדיו  רט 
המשכילי. 

אולם על אף כל ההשתדלויות 
שעשו תושבי העיר, לא יכלו למ־
של  יציאתו  רושם  את  כליל  חוק 
הצדיק מעירם, ועיירה זו שידעה 
של  מגוריו  בעת  ושגשוג  עלייה 
מגדו־ וירדה  שקעה  בה,  הצדיק 

הצדיק  של  עקירתו  אחר  לתה 
מתחומיה.

יסודה של חצר
החסידות בוואסלוי

קבע  שבה  וואסלוי  העיר 
בשנת  משכנו  את  כאמור  רבינו 
חשו־ עיר מרכזית  היתה  תרס"ט, 

היהודית  והאוכלוסייה  מאד,  בה 
כאשר  נפשות,  אלפי  כמה  מנתה 
ובי־ ומצוות,  תורה  שומרי  כולם 

תלמידי  של  ניכר  מספר  גם  ניהם 
עיר  גם  היתה  וואסלוי  חכמים. 
הפזורות  העיירות  לכל  מרכזית 
והכ־ העיירות  ויהודי  סביבותיה, 

לפעם  מפעם  מזדמנים  היו  פרים 
מסחר,  לצורך  המרכזית  לעיר 
שירותים וכדו'. יהודי העיר עמדו 
עבורו  והקימו  לרבנו  בהבטחתם 
כדרך  מפוארת  מלכותית  חצר 
מאבנים  נבנה  הבניין  רוז'ין.  בית 
מפואר,  מלכותי  בסגנון  מיוחדות 
עמל  כסף,  חסכו  לא  והחסידים 
וכוחות כדי להקים את הבניין על 
בתוך  וזאת  תפארת,  כליל  מכונו 

זמן קצר ביותר.
הקלויז  היה  הבניין  בתוך 
למאות  מקום  עם  המפואר, 
בו  היה  מיוחד  מקום  מתפללים. 
כלילות  ימים  ששמו  ל'יושבים' 
ה',  ועבודת  חסידות  בתורה, 
אגף  בו  היה  כן  וישנו,  אכלו  ושם 
חד־ ושניים  עשרים  עם  מגורים 

ובני  רבנו  התגוררו  שבהם  רים 
המשמשים  עבור  וכן  משפחתו,  
הבית  בתוך  הנכבדים.  והאורחים 
נה־ גינה  עם  פנימית  חצר  היתה 

דרת, שבה היה רבנו יושב מפעם 
צח.  אויר  לשאוף  מנת  על  לפעם 
הקלויז  שליד  הגדול  במטבח 
צדקניות  נשים  תמיד  נמצאו 
שבישלו אוכל בשביל ה'יושבים', 
מגיעים  שהיו  הרבים  והחסידים 
מחוץ לעיר כדי להסתופף במחי־

צתו של רבנו. מחוץ לקלויז היתה 
קהל  את  ששימשה  ענקית  חצר 
ומועד,  חג  בימי  הגדול  החסידים 
בהם היתה הנהירה לרבינו גדולה 
באופן מיוחד ולא ניתן היה לאכ־

לס את כל הקהל בתוך כותלי בית 
המדרש.

מהרה  עד  נהפכה  וואסלוי 
למחוז חסידות מבוקש בכל מדי־

למקום  וסביבותיה.  רומניה  נת 
תל־ מעשה,  ואנשי  חסידים  באו 
ובי־ תריסין,  ובעלי  חכמים  מידי 

חד אתם - המוני יהודים מ'עמך', 
ברכה,  לישועה  הזקוקים  אנשים 
עצה ותושייה. כל קשה יום ולמוד 
סבל מצא לו את המקום ככתובת 
מעל  יגונו  מעמסת  את  לפרוק 
בפנים  לרבי  נכנסו  אנשים  לבו. 
נחרתו  הסבל  שאותות  נפולות 
בהם, ויצאו מאתו שמחים וחדורי 
בטחון בישועת ה' הקרובה. העיר 
עם  חדשות  פנים  לבשה  כולה 
הזקן  האדמו"ר  חצר  של  הקמתה 
רבנו זי"ע בתוכה. אכסניות העיר 
באורחים,  תדיר  מלאות  מאז  היו 
שהגיעו על מנת להתחמם באורו 
ממנו  ולהשכיל  וללמוד  רבנו  של 
במסילה  ללכת  הדרך  איזוהי 

העולה בית קל.
כבימי  בדרכו  המשיך  רבנו 
קדם, לפיד אש בתורתו ומתנשא 
כן  אז  ככוחו  לה'.  בקנאותו  כארי 
כוחו עתה, וגם בימי זקנה ושיבה 
בהתמדתו  רואה  עין  כל  הפליא 
שעות  ברוב  בתורה  העצומה 
אמ־ התפרסו  שיעוריו  היממה, 

חביבות  התורה,  חלקי  בכל  נם 
בשו"ע  ללימוד  לו  היתה  מיוחדת 
הרב בו היה מדייק בכל מלה ותג 
ואכן  הראשונים.  מספרי  כאחד 
חצרו הצטיינה בדקדוק ובשמירה 
ההל־ של  ותג  תג  כל  על  מיוחדת 
כה. בסוף ימיו אף הקפיד בהקפ־

דה מיוחדת על זמני התפלה.
רבינו אף עורר תמיד את הח־

חיילים  ולהגביר  להוסיף  סידים 
"ואת  באומרו:  התוה"ק,  בעסק 
- היינו אותיות התורה מאלף עד 
תיו - עלית על כולנה", עולה היא 
שאדם  והמדות  המעלות  כל  על 

צריך לסגל.
הפכה  אף  וואסלוי  חצר 
ורבנים  חכמים  לתלמידי  כתובת 
יושבי על מדין, דיינים ושאר כלי 
רבנו  עם  להתייעץ  שבאו  קודש, 
בשאלות הלכתיות ובענייני הנה־
גת וחיזוק חיי הדת בקהילות רו־

מניה. רבים מגדולי הדור השכימו 
של  עדותו  עלינו  נאמנה  לפתחו. 
המפו־ רומניה  רבני  מגדולי  אחד 

מרדכי  חיים  רבי  הגאון  רסמים, 
בעמח"ס  מניאמץ,  זצ"ל  רוללר 
הפליא  אשר  מרדכי',  חיים  'באר 
מאד את גדלות התורה של רבינו, 
באומרו שהוא אחד מגדולי הדור. 
בין גדולי הרבנים שהיו מבאי בי־
תו אנו מוצאים גם את הגאון המ־

צירלסון  לייב  יהודה  רבי  פורסם 
קשרים  קעשינוב.  של  רבה  זצ"ל, 
גדולי  עם  לרבינו  היו  מיוחדים 
ברומניה,  והרבנים  האדמו"רים 
האדמו"רים  גיסיו  עם  ובמיוחד 

מבוהוש, מפאשקן ואדז'וד.
קשר אמיץ ומיוחד היה לרבנו 
כ"ק  מנוער,  וידידו  דודו  בן  עם 
מתתיהו  אברהם  רבי  האדמו"ר 
פרידמן משטעפנעשט זי"ע. הרבי 
לשבח  הרבה  אף  משטעפנעשט 
ואמר  רבנו  של  דרגתו  גודל  את 
רבים  ואכן  נשגבים.  דברים  עליו 
מחסידי שטעפנעשט היו קשורים 
גם לרבנו, ובמיוחד אחרי הסתל־

בשנת  משטעפנעשט  הרבי  קות 
תרצ"ג, שאז נותר רבנו בכל רחבי 
הס"ק  של  היחיד  כנכדו  רומניה 
ואכן  להכירו.  זכה  ושעוד  מרוז'ין 
וואסלוי  לחצר  ההמונית  הנהירה 
כגדלותו  במיוחד.  אז  התגברה 
גם  כן  הנגלה,  בתורת  וגאונותו 
הנסתר.  בתורת  וגאונותו  גדלותו 
מו־ לידיעה  הגיעו  עם  בבד  ובד 

לתורת  לבבו  הכין  בנגלה,  פלגת 
מעלה  מעלה  ועלה  הנסתר, 
שבגדלותו  והגם  הקבלה.  בתורת 
היה  יכול  לא  ופוסקים,  בש"ס 
הנסתר  בתורת  לגמרי,  להצטנע 
הסתתר והצטנע מאוד. אך מביני 
מדע בחכמה זו העידו עליו, שה־

גם שהעולם רואה בו גדול בעיקר 
בנ־ גדולתו  הנה  הנגלה,  בתורת 

מונים.  עשרת  זה  על  עולה  סתר 
מרגליות  ריא"ז  המקובל  הגאון 
שבתקופת  מירושלים,  זצ"ל 
נאלץ  הראשונה  העולם  מלחמת 
לרבינו  אז  נסע  ברומניה,  לשהות 
שהסתופף  ריא"ז  אליו.  והתקרב 
בירו־ הקבלה  חכמי  גדולי  בצל 

שלים, הביע התפעלותו מגדלותו 
ציין  והוא  זו,  בחכמה  רבנו  של 
הס־ תקופת  את  בערגה  תמיד 

כאשר  רבנו.  של  בצ"ק  תופפותו 
על  כי  אמר,  ישראל,  לארץ  חזר 
על  כמובן  מצטער  הוא  שאין  אף 
שיבתו לארץ ישראל, אך על דבר 
אחד הוא מצטער, וזה על שנאלץ 

להיפרד מרבנו.
כגודל התמדתו בלימוד התו־

דבקותו  עצומה  היתה  גם  כך  רה 
בעבודת הקודש של התפלה. הוא 
כדרך  מיוחד  בחדר  להתפלל  נהג 
כל  כי  והגם  רוז'ין.  בית  אדמו"רי 
זו.  מיוחדת  כדרך  היתה  תפילתו 
שבפנימיות  פנימיות  של  באופן 
פעם,  שלא  אלא  מלכות,  ובהדר 
בכ־ מכוון  שהיה  בעת  במיוחד 

בוקעים  היו  הק',  האר"י  וונות 
מחדרו קולות של גניחה שהטילו 
פחד על כל סביבתו. ולפעמים אף 
עלה קולו כנהימת האריה, ונדמה 
עד  מתפרצת,  אש  כלבת  אז  היה 
הנמצאים  על  נפלה  יראה  אשר 
שחסי־ פעם  לא  וקרה  בקרבתו. 

המדרש  מבית  בורחים  היו  דים 
סיפר  זה  מעניין  אימה.  מרוב 
רבנו,  מחסידי  חכם,  אברהם  ר' 
יאסי,  קהילת  ראש  בעבר  שהיה 
כי באחת הפעמים בהן שהה אצל 
בעת  לראות  נכח  בוואסלוי,  רבנו 
ועלה  לתורה  נקרא  רבנו  אשר 
דמה  מפיו  שיצא  הקול  ובירך, 
האנשים  ולכל  משמים,  לרעם 
נדמה  היה  המדרש  בבית  שהיו 
רוע־ המדרש  בית  קירות  כאילו 

ופחד  המיוחדת  העוצמה  מן  דים 
וחרדת קודש נפלו על כולם. 

העצומה  התמדתו  עם  ביחד 
הקודש  ועבודת  התורה  בלימוד 
היה  ובסילודין,  אש  בלהב  שלו 
מענייני  לחלוטין  ומופרש  פרוש 
הת־ הריחוק  בתכלית  העוה"ז. 

העולם  והבלי  תענוגי  מכל  רחק 
ברוחניות.  שקוע  היה  כולו  וכל 
המעט,  מן  מעט  היתה  אכילתו 
גופו  לקיום  דחוק  צורך  כדי  רק 
היה  כולו  כל  נפשו,  והחייאת 
מרוכז בעבודתו בקודש, עד שלא 
התנ־ ממידת  משתאים  היו  פעם 

אותו  הסובב  כל  מידיעת  תקותו 
בחיי היום יום.

לפיד אש 
המאיר לסביבתו

את  מלתאר  היריעה  תקצר 
תוקף גדולת רבינו ואת השפעתו 
הרבה על כל סביבותיו, בעבודתו 
שהשרה  המיוחד  ובחן  המיוחדת 
להתקרב  שזכו  ההמונים  כל  על 
המדרש  בית  היה  בשבתות  אליו. 
וואס־ תושבי  לכל  משיכה  מקור 

של  הכנסת  בתי  משמונה  לוי, 
שבת  ליל  מדי  נוהרים  היו  העיר 
רבינו  של  לקלויז  התפלה  אחר 
שלו.  הקידוש  את  לשמוע  כדי 
מגיע  היה  במיוחד  גדול  קהל 
לרבינו לאמירת הסליחות. כשל־

תפילת "עננו" נהג כדרך אדמו"רי 
לומר  לביהמ"ד  יוצא  והיה  רוז'ין 
בפ־ פסוק  התפלה,  את  בעצמו 

מלא  מדרשו  בית  היה  כן  סוק. 
וגדוש בימי ראש השנה, כשכולם 
שמונה  תפילת  אחר  עוקבים 
שעות.  כמה  שארכה  שלו,  עשרה 
חוויה נפשית מיוחדת היתה בימי 
בעבודת  במיוחד  הסוכות,  חג 
שעות  כמה  שנמשכה  הנענועים, 
כשפניו  עצומה  בדבקות  רצופות 
ביום  ובמיוחד  הזמן,  כל  להבים 
שאר  בכל  גם  כך  רבה.  הושענא 
דפגרא:  ויומי  והמועדים  החגים 
שבועות,  פסח,  תורה,  שמחת 
ול"ג  פורים  בשבט,  ט"ו  חנוכה, 
זקני  מספרים  היום  עד  בעומר. 
ובהתלהבות,  ברטט  החסידים 
אותן  על  ובכיסופים,  בגעגועים 
במעמד  זה  אם  מרטיטות.  חוויות 
עת  ההוד,  נורא  לעכט"  ה"חנוכה 
רבנו היה אומר את הברכה בקול 
מטילה  הנוראה  כשעבודתו  ארי, 
הסובבים  כל  על  ויראה  פחד 
עזים,  תשובה  רגשי  ומעוררת 
מהסו־ הפרידה  מעמד  בעת  או 

בשמחה  רוקד  רבינו  כאשר  כה 
בכל  וכן  הנפש  כלות  עד  עצומה 

הזדמנות מיוחדת.
כל  על  היתה  רבינו  השפעת 
שבמחוז  העיירות  וכל  סביבתו, 
מאות  התגוררו  בהן  וואסלוי, 
מפ־ למרותו,  נתונות  היו  יהודים, 
עם לפעם היה רבינו נוסע לביקו־

רים בהן, וכל ביקור בעיירה היה 
הופך ליום חג בכל קהילה ומקור 
חיזוק לכל היהודים. מזה הם שא־

החיים  בעול  לעמוד  הכוח  את  בו 
רבינו  ישראל.  ושונאי  הגויים  בין 
וברכותיו  עידוד  בהם  נוסך  היה 

היו כטל תחיה על לבותיהם.

המשכילים הם
מ"העולם הישן"...

כבר עמדנו על כך, כי קו בולט 
קנאותו  היתה  ובדרכו  באישיותו 
ההשכלה  נגד  במלחמתו  הרבה 
רק  הסתפק  לא  רבינו  והציונות. 
במתן ביטוי לעמדותיו נגד ההש־

כלה והציונות, אלא גם פעל רבות 
ההש־ הסתערות  את  לבלום  כדי 

את  לעקור  היתה  שמגמתה  כלה, 
היהדות,  של  המסורת  עולם  כל 
וקצרה - למגינת הלב - הצלחות 
שלומי  מתוך  שרבים  עד  רבות. 
הישיבות  את  עזבו  ישראל  אמוני 
הב־ אחר  ונהו  המדרשות,  ובתי 

השכלה  לרכוש  והפיתויים  רק 
וכיו"ב.  ד"ר  בתארי  ולהצטייד 
כל  את  השקיע  תקופה  באותה 
מאמציו להניא את החוסים בצלו 

שולל  מללכת  לו  הנשמעים  ואת 
את  ולשלוח  אלה,  פיתויים  אחר 
הקדו־ לישיבות  ורק  אך  בניהם 

הלכו  בהשפעתו  ואמנם  שות. 
רבים ללמוד בישיבות שפעלו אז 
כמו  ובסרביה,  רומניה  במדינות 
קעשינוב  בוהוש,  וישווא,  ויז'ניץ, 
נעשה  אף  מסויים  (בשלב  ועוד 
בוואסלוי,  ישיבה  להקים  נסיון 
שו־ מסיבות  הצליח  שלא  נסיון 

עד  יודעים  רומניה  זקני  נות). 
היחיד  המקום  כי  לספר,  היום 
ההשכלה  ציפורני  אשר  ברומניה 
לא ננעצו בו, היתה העיר וואסלוי 
רבינו  של  הגדולה  בהשפעתו 
על  רוחו שהייתה חופפת  ובזכות 
קהילה  התארגנה  בעידודו  העיר, 
נפרדת לחרדים בשם אגודת 'עו־

למרותו.  נתונה  שהיתה  טוב',  שי 
כי  עולה,  הקהילה  בפנקס  מעין 
חברת 'עושי טוב', שהיו שמרנים 
תורה  תלמוד  החזיקה  ביותר. 
ומקוה  הקדש  הקודש,  טהרת  על 
כך עמדו לרשות  טהרה משלהם. 
החברה ארבעה שוחטים, החברה 
נפ־ בשר  מס  חבריה  על  הטילה 
ביחד  ההוצאות.  את  שכיסה  רד, 
אנשי  גם  כי  לציין  יש  זאת  עם 
ביותר  העריכו  הכללית  הקהילה 
את רבינו, ולפי דרישתו - תמכה 
הקהילה הזו בתלמוד תורה, ובה־

שפעתו התנהלו כל עניני הקהילה 
כדת וכהלכה.

היה  קנאותו  אף  על  ברם, 
שה־ העם,  שכבות  כל  על  אהוד 

המלטפת  המקרבת  בידו  רגישו 
אף  על  נוחם.  טללי  ובהרעפתו 
מלחמתו בציונות, נסעו אליו לה־

סתופף אנשים מכל החוגים ומכל 
המפלגות, ושום דבר לא מנע ולא 
להס־ הגדולה  הנהירה  את  עצר 

ובין  מאורו,  וליהנות  בצלו  תופף 
שהיו  רבים  גם  אף  נראו  הבאים 

חברים בתנועות הציוניות.
פעם  כי  יסופר  זה  בהקשר 
היהודים  מן  אחד  רבינו  אל  נכנס 
קשיי  על  והתאונן  ה'מתקדמים', 
פרנסתו, וזאת משום שלימוד בניו 
ממון  לו  עולה  באוניברסיטאות 
אומר  מי  וכי  רבינו:  הקשה  רב. 
שלח  בניך,  את  לשם  שתשלח 
השיב  היהודי  לישיבות.  אותם 
של  פיהם  על  השגורה  בתשובה 
חיים  ואנו  בהיות  כי  המשכילים, 
חדש,  ובעולם  חדשה  בתקופה 
לזה,  עצמנו  את  להתאים  מהדין 
השיב לו רבינו: טעות בידך, אתם, 
הישן,  מהעולם  הנכם  המשכילים 
שהרי כך אנו מוצאים בהגדה של 
עבודה  עובדי  "מתחילה  פסח: 

זרה היו אבותינו"...

לעת שקיעת האור

ארכה  שנה  וחמש  כארבעים 
וככל  רבינו,  של  ממלכתו  תקופת 
ועלה  התגלה  השנים  שנקפו 
ול־ לקרובים  ויותר  יותר  מאורו 

בכסלו  י"ז  ביום  יחד.  גם  רחוקים 
רעייתו  עליו  נפטרה  תרצ"ג  שנת 
הרבנית חנה שרה ע"ה - בתו של 
האדמו"ר הרה"ק ר' יצחק מבוהוש 
לשנות  התקרב  רבינו  זיע"א. 
המופלג  גילו  אף  ועל  התשעים 
בקודש  הנהגותיו  בכל  המשיך 
בהנהגת  גם  ובתפילה.  בתורה 
וקיבל  שינויים,  חלו  לא  העדה 
לב־ והעתיר  ושמע  חסידיו  את 

הקהל  לפני  הופיע  כן  קשותיהם. 
וערך את הקידוש בביהכנ"ס כמו 
תמיד. סדרים קבועים אלו נמשכו 
ורק  האחרונים.  לימיו  עד  כמעט 
הבחינו  לחייו  האחרונה  בשבת 
עד  גם  אך  שינויים.  אלה  באי 
וגם  ליחו,  נס  לא  האחרונים  ימיו 
לשכב  ונאלץ  יסורים  כשתקפוהו 
להנהיג  המשיך  חוליו,  מיטת  על 
להם,  לדאוג  העדה.  על  ולפקח 

להתפלל עבורם.
בצ־ היה  הסתלקותו  קודם 

איך  והורה  נפלאה,  הדעת  לילות 
שאת  ציוה  היתר  ובין  עמו  ינהגו 
שעליו  משולחנו  יעשו  הארון 
כמו"כ  ביממה.  שעות  כח"י  למד 
סמוך  יישאו  מיטתו  שאת  ביקש 
מהאנשים  מוצל  ויהיה  לקרקע 
על  ייפול  שלא  כדי  המלווים 
המיטה הצל של שתי וערב מבית 

תיפלתם.
היה זה ביום רביעי כ"ד מנחם 
שבועות  שלשה   - תרצ"ט  אב 
המלחמה  פרוץ  קודם  בלבד 
הנוראה- ניצחו אראלים את המ־

ונשמתו  המאורות  חשכו  צוקים 
הגדולה והקדושה של רבינו הס־
והמ־ המזוכך  גופו  מתוך  תלקה 

מחצבתה  במקור  ונתדבקה  זוקק 
היה  שנים  צ"א  ובן  רום,  בשמי 
לידו  כאשר  בהסתלקותו.  רבנו 
עומד בנו יחידו אותו הסמיך עוד 
ה"ה  מקומו  את  למלאות  בחייו 
מוואסלוי  דוב  חיים  רבי  הרה"ק 
זי"ע. עוד באותו יום נערכה ההל־

חסידים  המוני  אליה  נהרו  וויה. 
מכל רחבי רומניה, ובראשם גיסיו 

האדמו"רים וגדולי רבני רומניה.

שלשלת הזהב נמשכת

האבלים  וואסלוי  חסידי 
רבם  הסתלקות  על  והדווים 
ומאורם, מצאו ניחומים בהכתרת 
זיע"א,  דוב  חיים  ר'  הרה"ק  בנו, 
בשנת  נולד  הוא  מקומו.  לממלא 
כוחותיו  כל  השקיע  ואביו  תרל"ז 
הצעירות  שנותיו  את  בחינוכו. 
בי־ בבוהוש,  זקנו  בצל  עשה 

האדמו"ר  כ"ק  גילו,  בן  עם  חד 
מהוסיאטין,  יעקב'  'אהלי  בעל 
יצחק  רבי  הרה"ק  של  בניו  צעיר 

מבוהוש.
ובפקודתו  אביו  בחיי  עוד 
הבירה  בבוקרשט  להתגורר  עבר 
והקים שם בית מדרש וזאת עקב 
בעיר  שדרו  החסידים  בקשת 
עבורם  למנות  הבירה,  בוקרשט 
איש על העדה שידריכם וינהיגם, 
כחמש  החסידים  את  הנהיג  שם 
היו  שנים  אותן  כל  שנה.  עשרה 
פעולות  של  מופלאה  מסכת 
לפליטים  במיוחד  ועזרה.  חסד 
העולם  מלחמת  מתקופת  הרבים 
חיים  רבי  חזר  כאשר  הראשונה. 
דוב לוואסלוי, כיבדו אביו ביותר 
ואף התפלל עמו בחדרו המיוחד. 
קוויטלעך  נותנים  היו  החסידים 
ומספ־ לבנו,  וגם  לרבינו  גם 

תשובותיהם  היו  שתמיד  רים 
זהות.

כס  על  לשבת  עלותו  עם 
המשיך  בוואסלוי,  האדמו"רות 
בדרך אבותיו, כשחן אצילות בית 
היתה  הנהגתו  עליו.  נסוך  רוז'ין 
הנהיג  רחמן  וכאב  רוך,  מלאה 
בפיקחותו  היה  ידוע  חסידיו.  את 
וחכמתו הרבה ונערץ היה על כל 
בשנות  במיוחד  התבלט  סביביו, 
הזעם בהן פעל רבות עבור אנשי 
אשר  הרבים  והפליטים  העיר 
תש"י  בשנת  בזכותו.  ניצלו  רובם 
עלה לארץ ישראל, התיישב בעיר 
מדרשו  בית  את  בה  ופתח  חיפה 
אשר הפך בזמן קצר למרכז רוחני 
שוקק ואבן שואבת לחסידי רוז'ין 

ויוצאי רומניה בחיפה.
בעש"ק כ"ב ניסן תשי"ז, קרוב 
נשמתו  את  השיב  היום,  לחצות 
לבוראו במעמד בניו זצ"ל וחתניו 
הדגולים מרן גאב"ד העדה החר־

ווייס  יעקב  יצחק  רבי  הגאון  דית 
בן  פרידמן  ישראל  הרב  זצוק"ל, 
האדמו"ר מפשקאן זצ"ל, והרה"ח 
ר' שאול איידלשטיין זצ"ל. מקום 
לציון  בסמוך  בטבריה  מנוחתו 

אדמו"רי הוסיאטין.
את מקומו מילא בנו האדמו"ר 
שלמה  יוסף  יעקב  רבי  הרה"ק 
אברך  בהיותו  כבר  אשר  זיע"א, 
הר־ גדולי  ע"י  הוסמך  ימים  עול 

הכתירוהו  אשר  ברומניה  בנים 
שמו  ונודע  מופלגים  בתארים 
ברחבי רומניה. בצעד נדיר ביותר 
- הוכתר לאדמו"ר עוד בחיי אביו 
דו"ז  ובראשם  רוזין  אדמו"רי  ע"י 
זי"ע  מפשקאן  האדמו"ר  כ"ק 
כממלא מקומו של דו"ז האדמו"ר 
מאדז'וד זי"ע שנפטר ללא ממשיך 
של  כרבם  גם  הוכתר  ולאחמ"כ 
וכ־  - ביאס  שטעפנעשט  חסידי 

בית  את  הקים  לארה"ק  שעלה 
על  בת"א  אברהם'  'בית  מדרשו 

שמם ולזכרם.
עם פטירת אביו בשנת תשי"ז 
הוכתר כממשיך שושלת וואסלוי 
אביו  חסידי  התלקטו  וסביבו 
ועולי  רוז'ין  מחסידי  ורבים  וזקנו 
רומניה. הוא הפיח בהם את להט 
בהשתת  גבורתו  ועוצמת  רוחו 
והמסורה  היראה  אדני  על  ביתם 
ושילוחם  הילדים  בחינוך  ובפרט 
כבעל  נודע  הקדושות,  לישיבות 
מופת ופועל ישועות ורבים נושעו 
מברכותיו, את חצרו ובית מדרשו 
קבע בלב תל אביב על אף אוירת 
בהרגי־ במקום,  השוררת  החולין 

שו שדווקא כאן תפקידו בתקופה 
זאת, ואכן זכה ובית מדרשו הפך 
לכל  אור  ומגדל  שואבת  לאבן 
קדושה  של  אי  בחינת  סביבותיו 
בתוך ים של חולין. גם הוא כאביו 
נפטר בערש"ק י"א טבת תשמ"ה, 
והכנתו  פטירתו  אופן  כל  כאשר 
אליה היתה פלאית ביותר טמירה 

ומלאת הוד.
בנו  על  ציווה  פטירתו  לפני 
כי  שליט"א  האדמו"ר  כ"ק  ומ"מ 
ימשיך  אביב  בתל  מדרשו  בית 
הנהגתו  תחת  ואכן  להתקיים 
הפך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של 
פעיל  תורני  למרכז  המקום 
תורה  מוסדות  בו  והוקמו  ביותר 
המ־ היהדות  אור  והפצת  וחסד 

מורשת  את  וממשיכים  נציחים 
הרוז'ינאית  בדרך  וואסלוי  בית 
עד  ומאירה  המקרבת  המיוחדת 

כי יבוא ינון בב"א.     

רבנו האדמוה"ז רבי שלום מוואסלוי זי"עההויף בוואסלוי
אדמוה"ז רבי שלום מוואסלוי לימינו המשבק הרה"ח ר' שמשל'ה שפי־
רא ע"ה לשמאלו הגאון החסיד רבי נחום שמריהו שכטר רבה של הוש
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אלף למטה: מעמד אדיר בציון הרשב"י עם כאלפיים תלמידי 
ישיבות מביתר עילית, בראשות הגה"צ ר' אלימלך בידרמן

 • דופן  ויוצא  מלהיב  חיזוק  במעמד  עילית,  מביתר  ישיבות  תלמידי  לכאלפיים  במירון  מיוחדת  חסידית  התוועדות  ארגנה  ביתר  עיריית  התעלות:  של  הזמנים  בין 
הבחורים שהשתתפו בנסיעה, זכו בה במסגרת מבצע החיזוק 'הושע נא שלוש שעות' שיזמה עיריית ביתר עילית בימי השובבי"ם • שיירת האוטובוסים עברה גם 

בציוני הצדיקים בצפון • רה"ע הרב מאיר רובינשטיין: "זכתה עיריית ביתר עילית לדאוג לא רק לענייני גשמיות, אלא גם במעמדים לחיזוק הקדושה"

החסידיות  הישיבות  בתלמידי  מדובר 
מב־ במסגרת  שהשתתפו  עילית,  בביתר 

בימי  שעות'  שלוש  נא  'הושע  החיזוק  צע 
כהלכה'  'חסיד  מפרויקט  וכחלק  השובבי"ם, 

שנערך במהלך החורף.
תלמידי הישיבות זכו ליום נסיעה לקברי 
צדיקים בצפון במימון העירייה, כששיאו של 
היום היה התוועדות מיוחדת במתחם תוא"י 
מירון,  קדישא  באתרא  הרשב"י  לציון  סמוך 

עם הגה"צ רבי אלימלך בידרמן.

שיירה אל תוך הלילה

המסע יצא לדרכו בשעות הערב מביתר, 
בשורה  נעמדו  אוטובוסים  עשרות  כאשר 
כל  הבחורים.  המוני  את  לקלוט  ארוכה 
לחסידות  בהתאם  מראש  סודר  אוטובוס 
חסידות,  מכל  חבורה  ראשי  עם  ולישיבה, 

שגם נשאו דברי חיזוק במהלך הדרך. 
לשכת  צוות  ע"י  הוכן  המיוחד  היום 
רה"ע, יחד עם ארגון 'להבות אש' שהתמסרו 
באופן  בוצעה  ההפקה  האירוע.  להצלחת 
מושלם ע"י ר' מרדכי רבינוביץ מחברת 'טיפ 
הפקות'. כמו"כ סייעה רבות הנהלת החברה 

למתנ"סים בביתר עילית.

האש של ר' מיילך

הגה"צ  בהתלהבות  פתח  לאחמ"כ 
המעמד  על  בדבריו  והרחיב  אלימלך,  רבי 

המיוחד שרואים אלפי בחורים המשתתפים 
ונ־ התוה"ק,  לימוד  לחיזוק  במבצעים  יחד 
של  חברים  בדיבוק  יחד  והתוועדות  סיעה 

קדושה והתעלות. 
אש,  להבות  חוצבי  דברים  נשא  כמו"כ 
הלהיב וחיזק את הבחורים, בדגש על חיזוק 
במוסר  חיזוק  התורה,  לימוד  ומעלת  חובת 
הר־ חודש  לקראת  כהכנה  טובות,  ובקבלות 

לרה"ע,  תודתו  את  והביע  והסליחות,  חמים 
אלא  הגשמי  בחלק  רק  לא  רבות  "משקיע 
גם בחלק הרוחני, להגדיל תורה ולהאדירה, 

לסייע לעלות ולהתעלות בקדושה".

דאגה לכלל 
הקהילות והמגזרים

שיש  הזכות  של  בדבריו  עמד  רה"ע 
לעירייה ולעיר באירוע הזה, והבהיר כי הוא 
של  הגשמי  לחלק  רק  לא  חובתו  את  רואה 
שנעשה  כפי  הרוחני,  לחלק  גם  אלא  העיר, 
קודמים  גדולים  ובאירועים  הזה  באירוע 
בעיר.  והעדות  הקהילות  לכלל  שנערכו 

"אשרינו שזכינו לארגן מעמדים כאלו".
לצד זאת יש לציין, כי העירייה מקיימת 
הליטאי  לציבורים  בעיר  נוספים  אירועים 
והספרדי, בהם האירוע הגדול של 'התקבצו' 
מהציבור  ישיבות  בחורי  כאלף  עם  שייערך 
וכן  שליט"א,  ורבנן  מרנן  בראשות  הליטאי 
הישיבות  תלמידי  עבור  לצפון  מיוחד  מסע 
הספרדיות, בארגון שתחת נשיאותו של מרן 

חכם שלום הכהן שליט"א.

בציון  נערך  ומרומם  מלהיב  אדיר,  מעמד  לוְֹמִדים":  ֵהם  ה'  ִלּמּוֵדי  עוְֹמִדים  ים  טִּ שִׁ "ֲעֵצי 
בראשות  דקדושה  באש  שהתוועדו  עילית,  מביתר  ישיבות  תלמידי  כאלפיים  עם  הרשב"י 

המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א, בארגונה של עיריית ביתר עילית.
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בכינוס 'בעד עמך' שהתקיים בירושלים אור לכ"ד 
אד"ב תשע"ט אמר כ"ק מרן אדמו"ר מביאלא שליט"א:

"רובם של סנהדרין
גדולי ישראל שבדורות האחרונים קבעו את ההלכה 

על חוב קדוש להצביע בבחירות לכנסת"

גאב''ד בראשוב רבי אברהם יעקב מסדיגורה הרבי מזלטיפולי טשורטקובהרבי מבאיאן  לייפציג.gifגאב''ד בריסק רבי ברוך קונשטט גאב''ד טשעבין רבי זלמן סורוצקיןרבי יחיאל מיכל גורדון רבי אליעזר יהודה פינקל רבי ברוך מסרט ויזניץ

רבי רפאל ברוך טלידנורבי חיים יהודה מאיר מווישווא רבי אליהו לאפיאן רבי יוסף פרבר רבי עזרא עטייארבי יחזקאל סרנא רבי חיים מאיר מויזניץרבי יוסף שלמה כהנמן הרבי מאוזרוב

רבי שלומניו מסדיגורא

רבי יוסף נפתלי שטרן רבי מנשה יצחק מאיר מזידיטשוב

רבי מנחם מנדל זקס רבי ישראל מגוררבי יהודה משה מאלכסנדר רבי יחזקאל אברמסקי גאב''ד ווארשהעלי הרבי מאמשינוברבי הלל ויטקינד רבי משה חברוני גאב''ד טורדארבי יחזקאל לווינשטיין

רבי מרדכי שלום יוסף מסדיגורהרבי חיים מרדכי מנדבורנה רבי מרדכי מזוועהיל רבי חיים שמואלביץרבי חנוך העניך דוב מקוידינוב רבי אברהם יהושע העשיל מסלונים תל אביב

רבי יעקב ניימן

רבי יוחנן מרחמסטריווקא הרבי מביאלארבי יונה מרצבך רבי אברהם מסלונים גאב''ד טשאבע

רבי משה טיקצינסקירבי שמואל אליהו ממודזיץ הרבי מטשערנאבילהרבי ממכנובקה רבי יהושע ברים רבי משה מרדכי מלעלוברבי יעקב ישראל קניבסקי רבי בן ציון ברוק הרבי מוואסלוי

הרבי מצאנזרבי שמחה בונים מגור

רבי חיים זייציק

רבי מרדכי מן רבי פנחס מנחם מגור רבי שלמה זלמן אוירבךרבי אהרן ברנשטיין

רבי אלעזר מנחם מן שך הרבי מסטריקוב

רבי שלום נח מסלונים רבי יצחק פלקסר הרבי מטאלנא

רבי ברוך שמעון שניאורסון

רבי שמחה זיסל ברוידא רבי מנצור בן שמעון

רבי משה שמואל שפירא ורבי שלמה ולבה רבי רפאל יצחק וסרמן רבי אברהם מנחם מאלכסנדרהרבי מלובלין רבי יחיאל מיכל פיינשטיין רבי זלמן רוטברג

רבי משה יהושע מויזניץ רבי אברהם יעקב זלזניקרבי בנימין זילבר

רבי אליעזר פלצינסקי

לאור דבר קדשם והכרעתם נחלצים כל אשר יראת ה' בלבם 
לעזרת ה' בגבורים ומצביעים בבחירות לכנסת כצו הקודש 

   *הסדר לפי מועד הסתלקותם

הרבי מטשורטקוב

רבי שבתי יגלהרבי מבעלזא גאב''ד סקרנביץ-בני ברק רבי אפרים הכהן רבי יעקב העניך סנקביץ רבי גרשון לפידות רבי איסר זלמן מלצר החזון איש הרבי מבאיאן  לייפציג גאב''ד בילגוריי הרבי מהוסיאטין

בעמודים אלו מפורטים* כ"ק מרנן ורבנן שבארץ ישראל גדולי ומאורי הדורות זצוקללה"ה שחתמו או הורו בין השנים תש"ט – תשל"ט על החובה להצביע בבחירות לכנסת

רבי שמעון בעדני שליט''אהרבי מערלוי רבי נסים קרליץ שליט''א רבי אליעזר מסרט ויזניץ רבי עובדיה יוסף רבי יוסף שלום אלישיב



יום וערש"ק, כ"ב במנחם־אב תשע"ט | המבשר | עמוד יב

'יציב פתגם' על ספר דברים
בשמחה  עצם!  תדשן  טובה  בשורה 
הכ־ הופעת  על  הידיעה  נתקבלה  רבה 

והשלמת  דברים  ספר  על  החמישי  רך 
פתגם'  'יציב  הנפלאה  הספרים  סדרת 
חידודי  לחכמה,  פרפראות  התורה,  על 
דרוש ופלפול קצרים ונפלאים, ממשנתו 
מצאנז  הגה"ק  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של 
יציב',  וה'דברי  חיים'  ה'שפע  בעל  זי"ע, 
ערוכים בשפה ברורה, ומעובדים בצורה 

תמציתית נגישה ומובנת לבני דורנו. 
הכוללים  פתגם'  'יציב  אלו  ספרים 
פרפראות לחכמה, חידודי דרוש ופלפול 
קצרים על התורה והמועדים, מקום של 
כבוד נתבצר להם בין הספרים שנתקבלו 
באהדה בשנים האחרונות, בהיותם ערו־
כים בשפה ברורה, ומעובדים בצורה נגי־

שה ומובנת לבני דורנו, שנהנים להתענג 
החיים,  ממעיין  תורה  של  דבשה  מצוף 
ומרבים לצטט מהם בכל הזדמנות. מכל 
חלקי הציבור, זקנים עם נערים, נוטלים 
חלק ב'מהפכה' זו, בה הפכו דברי דרוש 
ופלפול לנחלת הכלל, וכבשו בסערה את 

לבבם של אלפי ההוגים בהם. 
שנתפשטו  הלימוד  דרכי  שלל  בין 
לדרך  כבוד  של  מקום  ניתן  בישראל, 
הלא  הפלפול",  "דרך  המיוחדת  הלימוד 
וחריפות,  בפלפול  הלימוד  דרך  היא 
וכך גם כל הענפים לסוגיהם שנסתעפו 
מדרך זו, אשר נתפשטו בקהלים רחבים 
בקרב ישראל, כשהם מלהיבים את לבם 
התורה  בלימוד  הלומדים  צורבי  של 

מתוך מתיקות וחריפות. 
את  להלהיב  כדי  זו,  מטרה  מתוך 

התורה  בלימוד  ישראל  בני  של  לבם 
מתוך מתיקות וחריפות, נהג בעל ה'שפע 
חיים' לדרוש בלילי שבתות ובשאר הז־
דמנויות בפלפולי דאורייתא בתורת הנ־

גלה, דברים נפלאים ועמוקים בחריפות 
נפלאה גג על גג, והיו הדברים שמחים 
מדברים  חלק  מסיני.  כנתינתן  ומאירים 
אלו נדפסו, וחלקם בכתובים, אך מחמת 
וקוצר  המושג  עומק  הדרושים,  אריכות 

המשיג, אין יד הכל ממשמשים בהם. 
לכלל  הדברים  את  להנגיש  כדי 
רחש  נפש,  לכל  שווים  שיהיו  הציבור, 
ורטהיימר  שלמה  יצחק  הרב  של  לבו 
שליט"א מקרית צאנז דבר טוב, ללקוט 
מבין הדרושים והפלפולים שושנים ופ־

ופלפול  דרוש  חידודי  לחכמה,  רפראות 
ולערוך  עצמם,  בפני  העומדים  קצרים 
ללמוד  לאכול,  ומוכן  ערוך  שולחן  מהם 

ברורה  בשפה  ערוכים  כשהם  ולהבין, 
לבני  ומובנת  נגישה  בצורה  ומעובדים 

דורנו. 
לאור  ויצאו  הופיעו  אלו  דברים 
בסדרת הספרים 'יציב פתגם' על התורה 
פרשיות  כל  על  אחד  כרך  והמועדים, 
מועדים  על  חלקים  כמה  ועוד  התורה, 
וזמנים; בהמשך הזמן, כאשר זכתה סד־

מיוחדת  להצלחה  חלקיה  כל  על  זו  רה 
ונשיאת חן בעיני אלקים ואדם, הופיעו 
הדברים על התורה בסדרה חדשה, בתו־
ספת מרובה על העיקר בכמות ובאיכות 
בארבעה  וערבים,  נפלאים  בדברים 
סדרת  מושלמת  כעת  כאמור  כרכים. 
הכרך  הופעת  עם  התורה  על  הספרים 

החמישי על ספר דברים. 
הפרפראות  של  הרחבה  תפוצתם 
הספרים  בסדרת  המופיעים  הנפלאים 
בקנה  עולה  שהיא  בכך,  מצוינת  הללו 
בעל  הגה"ק  של  בקשתו  עם  אחד 
המרטיטה  בצוואתו  זי"ע  חיים  שפע 
והמפורסמת, אודות הדפסתם והפצתם 
בפלפולא  מהן  ש"יש  תורתו,  דברי  של 
לחדודי  ופלפול  דרוש  בדרך  דאורייתא 
נחת  וימצאו  תורה,  בני  בהם  ויתענגו   ...
 ... שבהם  טובים  דברים  מכמה  רוח 
ובדברים  בפוליטיקא  לעסוק  שתחת 
בטלים ועתוני הבל יתעסקו בו הנערים 
איזה  בהם  למצוא  יוכלו   ... והבינונים 
שבעקרים  ועיקר   ... טובות  נקודות 
לטובת נשמתי, שאם יודעין ממני איזה 
חידוש אמת בתורה הק', לפרסמה בשמי 

וללמדם בישראל".

שיעורי דעה - שיעורי עיון בהלכות בשר בחלב
מאת הגאון רבי ברוך עוקשי שליט"א

בת  יצירה  הוא  דעה'  'שיעורי  ספר 
עמוקים  עיון  שיעורי  ובו  עמודים   700
ונפלאים בהלכות בשר בחלב. לא מדובר 
הלכות,  וקיצורי  הלכות  בסיכומי  כאן 
עמוקות,  מערכות  וחמש  בשבעים  אלא 
הסו־ מיטב  את  הלומד  בפני  הפורסות 

בנושאי  והיתר',  ב'איסור  העיוניות  גיות 
ולרוחבן.  לאורכן  בחלב,  בשר  הלכות 
מקורות  את  הלומד  בפני  מביא  הספר 
הדברים מהגמרא והראשונים, הפוסקים 
את  מלבן  שליט"א  והמחבר  והאחרונים, 
הישיבתית  בדרך  גדול,  בעיון  הדברים 
היום  ועד  מנעוריו  התחנך  בה  המעולה 
הזה, בהיותו מרביץ תורה לרבים לאברכי 
בראשותו,  עומד  שהוא  חיים'  'עץ  כולל 
לבני קהילתו קהילת 'בני תורה' באלעד 
ולכלל הלומדים השותים בצמא את פרי 

תנובת תורתו במשך שנים. 
ביצירה תורנית זו ישנו חידוש גדול 
בשיט־ הלומדים  אלו  גם  לפיה  ונפלא, 

ושו"ע  בטור  ההלכה  סימני  את  תיות 
את  ילמדו  לא  והיתר,  איסור  הלכות 
ההלכות  סיכום  של  בדרך  רק  הנושאים 
הלכה למעשה, מבלי לרדת לשורשי הע־
ניינים ועומקי הסוגיות, אלא יעסקו בהם 
בדרך למדנית ישיבתית עמוקה, כמיטב 
הקדושות  בישיבות  הלימוד  מסורת 
עוקשי  הגר"ב  של  ספרו  העיון.  ובכוללי 
לכך  מקום  ללומדים  הראה  שליט"א 
בסוגיות  חקר  להעמיק  נרחב  כר  שישנו 
מערכות  ולכתוב  לחדש  בחלב',  'בשר 

נרחבות ועמוקות בעומק העיון, בחקירות 
ישיבתיות, בירידה להבנת הדברים, דברי 
ולהגיע  בסוגיות,  והאחרונים  הראשונים 
מתוך כך גם אל ההלכה למעשה, שמע־

תתא אליבא דהלכתא.
הספר  ומחבר  דעה'  'שיעורי  ספר 
'בני  קהילת  כרב  פאר  המכהן  שליט"א, 
תורה' באלעד, מו"צ בבד"צ אלעד וראש 
הנ־ להסכמותיהם  זכה  חיים',  'עץ  כולל 

מרן  שליט"א,  ישראל  גדולי  של  להבות 
ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטין שליט"א, 
רבה של בני ברק הגר"ש קורח זצ"ל (שנ־

תן לספר את ההסכמה האחרונה שכתב 
שליט"א  מחפוד  הגר"ש  חיותו),  בחיי 
גאב"ד בד"צ יורה דעה, ראש ישיבת בר־

כת אפרים הגר"ב פנחסי שליט"א, רבני 
קהילות בני תימן הנודעים הגר"י רצאבי 
שליט"א והגר"פ קרח שליט"א ורב העיר 
שהמ־ שליט"א,  גרוסמן  הגרש"ז  אלעד 

בבית  הוראה  מורה  הינו  שליט"א  חבר 
ההוראה שבראשותו.

יש בנותן טעם לצטט מתוך הסכמתו 
ראש  שליט"א,  כהן  דוד  רבי  הגאון  של 
"שמחתי  כך:  הכותב  חברון,  ישיבת 
לראות את ספרו החשוב של הגאון רבי 
ברוך עוקשי שליט"א רב ודומ"צ קהילת 
בני תורה וראש הכולל 'עץ חיים' בפתח 
העיון  בעומק  שיעורים  המכיל  תקוה, 
שנ־ בחלב,  בשר  והיתר  איסור  בסוגיות 

אברכים  לפני  כסדרם  בשיעורים  מסרו 
מופלגים במשך הרבה שנים...והוא ספר 
ונושא  נושא  כל  המקיף  במינו,  מיוחד 
לכל פרטיו וצדדיו בעומק העיון ובהיקף 
ובר־ לתועלת  יהיה  זה  ספר  בוודאי  רב. 

להעמיק  אלו,  בענינים  העוסק  לכל  כה 
ולהיכנס בעומקה של סוגיא לכל היקפה 
ורוחבה, ובעז"ה יתקבלו הדברים בי במ־

דרשא ויזכה להמשיך ולהשפיע מתורתו 
הרחבה בכתב ובעל פה...".

לב  מקרב  לברך  אלא  נותר  לא 
להמשיך  שיזכה  שליט"א,  הגהמ"ח  את 
שפע  מתוך  דעה  ושיעורי  תורה  להפיץ 
ורוב  הדעת  בהרחבת  דשמייא,  סייעתא 

שמחה.
בטל:  הספר  את  להשיג  ניתן 
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ספרי יסוד: יצירה מפתיעה 
וחדשנית בשדה הספר

רשימת 'ספרי יסוד' של אוצר הספרים היהודי, מלווה במאות צילומים צבעוניים
ספרים  חובבי  ורבו  דורנו  זכה 
חדרי  לתוך  להביא  החפצים  ואספנים 
קודש  ספרי  סגולה,  אוצרות  משכיתם, 
עתיקים ונדירים, ובעיקר דפוסים ראשו־
נים ומהדורות חשובות של ספרי היסוד 
הספרים  בארון  שהתקבלו  הידיעה  בה' 

התורני.
ניצבים  גדולים  קשיים  שני  אך 
בפניהם בבחירת ספרי היסוד. א. מה הם 
באמת ספרי היסוד שהתקבלו ברוב בתי 
ונקבעו  הגולה  תפוצות  בכל  המדרשות 
לדורות עולם בארון הספרים היהודי, ב. 
ספרי  של  הראשונים  הדפוסים  הם  מה 
היסוד, או לחלופין המהדורות העיקריות 

והמתוקנות של אותם חיבורים?
מלאכה גדולה וכבירה זו הוטלה על 
בדורנו  הידענים  מגדולי  מומחים,  צוות 
בספרים עתיקים ומבכירי וותיקי העוס־

במלאכתם  עסקו  הם  ואף  בתחום.  קים 
ת"ח  עם  מתמדת  התייעצות  כדי  תוך 
רזי  אשר  שם,  בעלי  ומומחים  מובהקים 
הספרות התורנית ומקצוע הביבליוגרפיה 

גלויים לפניהם.
בחירת הספרים והדפוסים הראשו־

של  היסודית  המהדורה  קביעת  וכן  נים 
ספרים שונים, היא מן המלאכות הקשות 
רבות  פעמים  הביבליוגרפיה.  שבמקצוע 
הדפוס  אחר  להתחקות  רב  קושי  יש 
לקבוע  או  אלמוני,  ספר  של  הראשון 
כמסמרות שמהדורה אלמונית היא הבנין 

אב לכל המהדורות הבאות אחריה. 
שנים,  כמה  של  ויגיעה  עמל  לאחר 

עלה בידם לערוך רשימת ספרים מקיפה 
של  והבנין  היסוד  אבני  של  ונפלאה, 
ערוכה  הרשימה  התורני.  הספרים  אוצר 
מסודרת  והיא  הביבליוגרפיה  כללי  לפי 
ונגישה  נוחה  ובעיקר  ודעת  טעם  בטוב 

לעזר ושימוש. 
מכילה  העיקרית  הספרים  רשימת 
ערוכים  ספרים,  וחמישים  מאות  כחמש 
ומסודרים בשלושים ואחת מחלקות לפי 
מדרשי  ש"ס,  תנ"ך,  מוגדרים:  נושאים 
הש"ס,  על  ואחרונים  ראשונים  חז"ל, 
הלכה,  ספרי  ומפרשיהם,  רמב"ם  רי"ף, 
מנין המצוות, שו"ת, מוסר, דרוש, קבלה, 
כללי  ישראל,  מחשבת  דקדוק,  חסידות, 
יהודית,  היסטוריה  עזר,  וספרי  התלמוד 
ספרי תפילה לפי מנהגי העדות השונות, 
הקדמה  מחלקה  כל  בראש  וכו'.  הגש"פ 
מחלקה  כל  ובסוף  ויסודית,  תמציתית 
לשלמות  חשובה.  'הוספות'  רשימת 
מפורט  ספרים  מפתח  נוסף  המלאכה 
את  ולמצוא  להיעזר  ניתן  בו  א"ב  לפי 

הספרים בקלות.
צילומים  במאות  מלווה  הספר 
מס־ שנאספו  ביותר,  נדירים  צבעוניים 
פריות בעולם ומאוצרות ספרים פרטים. 
ועריכה  עיצוב  על  דגש  שימת  תוך 
והן  הטקסט  של  הן  מרשימה,  גרפית 
מרשימה  אכן  והתוצאה  התמונות  של 

ביותר. 
רשימת ספרי היסוד וההערות הקצ־

רות והקולעות שנלוו לרשימה, הם אוצר 
בלום לידיעות בסיסיות וחשובות ביותר, 
לכל הבא בשערי ספר. מבחינתנו זו אחת 
היצירות המרעננות והמפתיעות ובעיקר 
לאחרונה  שנראו  ביותר,  מהמועילות 

בשדה הספר התורני. 
עם צאתו לאור עולם, התקבל הספר 
בקרב  גדולה,  ובהתלהבות  רבה  באהדה 
ספרים  באיסוף  והמתעסקים  האספנים 

עתיקים. 
בחנויות  להשיג  ניתן  הספר  את 

הספרים המובחרות. 

סוגרים ופותחים שנה 
בשיח סוד!

סוגרים שנה...
ג'יפים,  בריכה,  שיט,  לונהפארק, 
מסגרות  כל  ומוסיקה.  תוכניות  קעמפ, 
במערך  הבנים  לנופש.  יצאו  סוד  שיח 
לתת  שנועד  חוויתי  לקעמפ  יצאו  הדיור 
לבחורים את הטוב ביותר. הרמה הגבוהה 

ביותר, לא רק בטיפול, גם בחוויות!
הבנות במערך הדיור הצטרפו לנופש 
משפחות בגבעת וושינגטון, המון טיולים, 
המון מסיבות. בבתי הספר של שיח סוד 
טיולים  חוויות,  מלאת  קייטנה  הייתה 
בישיבות,  התורה,  בתלמודי  ותכניות. 
חוזר  שלי  הילד  יום  "בכל  כיף!!!  היה 
אמא  מספרת  מאתמול",  מאושר  יותר 
בשנה  אחת  "פעם  תורה.  בתלמוד  לילד 

שהאחים שלו מקנאים בו".
לאחר הקייטנה התקיים בשיח סוד 
נופשון לכל הגילאים, קוסמים, הפתעות, 

זמרים וטיולים. 
מוגבלות  עם  לאנשים  שמח  קיץ 

בשיח סוד.
פותחים שנה...

ההכנות  הקיץ,  אירוע  סיום  לצד 
לתחילת שנת הלימודים כבר בעיצומן.

סולם, מקדחה, דלי וערמות אין סוף 
של דפים.

את  להכין  מתגייסת  המערכת  כל 
שלת־ כדי  השנה  לפתיחת  התשתיות 

ביותר.  הטוב  את  יהיה  היקרים  למידים 
מארגנים  מנקים,  הכיתות,  את  מכינים 
ומאבזרים את כל חדרי הלימודים וחדרי 
למידה,  של  חדשה  שנה  לקראת  הספח 
על  עמל  הצוות  ושמחה.  התקדמות 
כדי  משימות  והשלמת  מערכת  שיבוצי 
שגם לוח הזמנים יאפשר התחלה רגועה 
חוזרים,  מידעונים,  יומנים,  ומסודרת. 
מודפסת  חייכנית  ניירת  מאד  והרבה 

לכבוד לתלמידים הצעירים. 
הע־ מפגשי  ייערכו  הקרוב  בשבוע 

סוד  שיח  מסגרות  בכל  פנימיים  רכות 
להכנות לקראת השנה החדשה. 

שימו לב: ביום חמישי, כ"ח אב, יע־
רכו באולמי בית ישראל 2 כנסי היערכות 
נשים.  ולצוות  גברים  לצוות  מקצועיים 
גברים:  צוות   .12:30  –  8:30 נשים:  צוות 
17:00 – 21:00. בתכנית: דברי ברכה מנ־

ציגי עיריית ירושלים, הכרזה על עובדים 
מצטיינים והרצאה מקצועית.

אחד היה אברהם
שורות אחדות לזכרו של דודי הבלתי נשכח הרה"ח ר' אברהם ברבר-

לנגנר ז"ל, זקן חסידי באבוב • לקראת השלושים לפטירתו
הרב בנימין ברבר 

שלושים יום יחלפו בשבוע הקרוב 
משפ־ עטרת  נפלה  בו  יום  אותו  מאז 
הרה"ח  שבאנשים  היקר  דודנו  חתנו, 
עולמו  לבית  שנסתלק  ז"ל,  אברהם  ר' 
לא־ כשזכה  טוב  ובשם  טובה  בשיבה 

החיסרון  אולם  מופלגת,  ימים  ריכות 
הולך  רק  לנו  שהותיר  הגדול  והחלל 

ומתעצם מידי יום. 
וכל  יוסף  ש"וימת  היא  התחושה 
הנ־ דודנו  של  בפטירתו  ההיא",  הדור 

משכמו  יהודי  שאיבדנו  רק  לא  כבד, 
חסיד  מופלג,  חכם  תלמיד  ומעלה, 
אלא  הבריות,  ועם  קונו  עם  המתחסד 
לבין  דורנו  בין  שקישר  החוט  נפרם 
הבריח  היה  הוא  הקודמים.  הדורות 
התיכון שקישר אותנו לדורות שלפנינו, 

ועתה חסרנו כל אלה. 
אבל יחיד עשו לכם חסידי באבוב, 
ר' אברהם ע"ה היה זקן החסידים וש־
ריד לדור אחרון. הוא שימש כאנציקלו־

פדיה מהלכת ומעיין לא אכזב, לאלפי 
עבודות וזיכרונות, דברי תורה והליכות, 

סיפורים ומעשיות, מבית באבוב. 
את  דורנו  לבני  להעביר  ידע  הוא 
ההוד וההדר שראה אצל מורו ורבו כ"ק 
מרן ה'קדושת ציון' זצוק"ל הי"ד, בדיוק 
נפלא ביותר ובצורה חיה ותוססת. עד 
בטוח  הדברים  את  ממנו  ששמע  שמי 
או  פארק  בבורו  כאן  לא  שהוא  היה 
באבוב  בעיר  שם  אי  אלא  בטורונטו, 

שלפני המלחמה האיומה.
שנותר  המשפחה  פאר  היה  דודנו 
אמרה  כולה  שכל  ברבר  משפחת  לנו, 
שהיה  זצ"ל  איצ'ה  רבי  הסבא  באבוב. 
חיים'  ה'דברי  מרן  חסידי  מחשובי 
שקיבלו  סגולה  מיחידי  היה  מצאנז, 
בגיל  ישראל  מארץ  לנסוע  הורמנא 
ה'דברי  של  בצילו  להסתופף  צעיר 
לבחורים  נתנו  שלא  למרות  חיים', 
הסבא  זה  היה  בהמשך  לצאנז.  להגיע 
רבי איצ'ה שהפציר בהרה"ק ה'קדושת 
לאחר  בבאבוב,  אדמו"ר  להיות  ציון' 
שלמה  ר'  הרה"ק  אביו  הסתלקות 
להיות  זכה  אף  זה  איצ'ה  רבי  זצוק"ל. 
בין שלושת נכבדי החסידים שהכתירו 
בטלית  ועטפוהו  ציון'  ה'קדושת  את 
כס  על  לישיבתו  כאות  קודש  בשבת 

אבותיו הקדושים.
שזכיתי  בנימין,  רבי  הסבא  בנו, 
בל  בקשר  המשיך  שמו,  על  ונקראתי 
כהנה  הוסיף  ועוד  באבוב,  עם  ינתק 
ששימשה  קשאנוב,  בעיר  שם  וכהנה. 
מבצר לחסידי באבוב, עד ש-11 מתוך 

בא־ חסידי  היו  העיר  מועצת  חברי   13
בוב, בנה הסבא את ביתו, ונסע תמידים 
ה'קדושת  מרן  אל  לבאבוב  כסדרן 
ראשונה  מהיושבים  והיו  זצוק"ל,  ציון' 

במלכות. 
כך באותו להט לכל דבר שבקדו־

שה חינך את בניו, אבי היקר ר' שלמה 
באבוב,  לבית  נאמן  חייל  שהיה  ז"ל 
עד  באבוב.  אחת  מקשה  היו  חייו  וכל 
שכשהקימו את קרית באבוב בבת ים, 
שהיתה אז מדבר שממה, עזב את ביתו 
המסודר והנאה בעיר פתח תקוה, ועבר 
רק  באבוב,  בקרית  נודע  הבלתי  אל 

מסיבה אחת, כי כך ציווה הרבי.
עתה,  ועד  אבינו  פטירת  מאז 
שימש לנו דודנו היקר ר' אברהם ז"ל, 
כסמל מופת וגלעד לדורות הקודמים. 
דודנו  של  דביקותו  את  לתאר  קשה 
כל  לחיות  המשיך  הוא  באבוב,  בבית 

העת כאילו הוא עדיין שם בבאבוב. 
לביתו  אליו  נוסעים  היו  חסידים 
על  ממנו  לשמוע  כדי  רק  בטורונטו, 

של  ההיסטוריה  ועל  המפואר  העבר 
רבותינו הקדושים, והוא היה יחיד מו־

מחה להעביר בדיוק נמרץ את כל מה 
של  בשמותיהם  בקי  היה  הוא  שזכר. 
גדולי החסידים, של ראשי המשפחות, 
וכל מה שהיה קשור לבאבוב. מה שלא 
זכר, אמר בפה מלא כי אינו זוכר. ידעו 
שאפשר לסמוך עליו ולקבוע מסמרות 

על פיו.
ארבעה  בצל  לחסות  דודנו  זכה 
להיטמן  וגם  באבוב,  לבית  אדמו"רים 
לאדמו"רי  ונראה  סמוך  החיים  בבית 
באבוב אליהם היה מקושר בלב ונפש 

חפצה עד הרגע האחרון. 
דודנו ז"ל הותיר אחריו דור ישרים 
את  הממשיכים  ונכדים  בנים  מבורך, 
ימוש  לא  הטוב  זכרו  לתפארת,  דרכו 
עומד  כאן  ומה  עד.  לעולמי  מאתנו 
ימי  כל  קשור  היו  שכאן  כפי  ומשמש, 
חייו ברבותינו הק', כך בוודאי אף שם 
את  ולמהר  להחיש  עמם  יחד  מפציר 

ישועת ה' במהרה. ת.נ.צ.ב.ה.

איש חסיד היה
הרה"ח ר' נפתלי הערץ גולומב ז"ל בן הרה"ג ר' יחיאל 

מיכל יהודה לייב זצ"ל חתן הגה"צ רבי לוי הכהן רבינוביץ 
זללה"ה בעל 'מעדני השלחן' • שנה לפטירתו

היד רועדת בבואי לשרטט דמותו 
אדם  שהיה  ז"ל,  נפתלי  ר'  בעלי  של 
סטולין,  קארלין  מחסידי  היה  השלם. 
והתקשרותו לרבו היתה בקשר אמיץ 
התייעצות  בלא  דבר  עשה  לא  וחזק. 
עם רבו, והתשובה שקיבל היתה אצלו 

כפתקא מן שמיא. 
לפני  יום  כל  לתורה,  עתים  קבע 
התפלה, היתה לו חברותא, ולמד איתו 
שעה, ולא ביטל שום יום. אחרי הני־

שואים שלנו, שעבר לגור בביתר, יצא 
כל יום בשעה 5:30 בבוקר לירושלים, 
שנה  נהג  וכך  החברותא,  עם  ללמוד 
שלמה, ולא עצרו בעדו לא גשם ולא 
שלג, עד שמצא חברותא בביתר לפני 

התפילה. 
כל ימי חייו עסק בגמילות חסדים 

עם החיים והמתים. 
עבד בחברא קדישא גחש"א של 
זכורני  עיה"ק.  בירושלים  פרושים 
שהיתה חתונה במשפחתנו בירושלים, 
מאוחרת  בשעה  החתונה  וכשנגמרה 
קיבל טלפון על ילד בן שמונה שנפטר 
כמנהג  בלילה,  לקברו  וצריכים  רח"ל, 
ירושלים. שאל אותי האם אני מסכי־
מה שיטפל בלויה, וכמובן שהסכמתי. 
כבר  בוקר,  לפנות  הלויה  כשנגמרה 
וכך  לביתר,  להגיע  מה  לו  שאין  ראה 
המשיך למחרת היום שלו כרגיל מבלי 
לישון. כששאלתי אותו איך הוא מח־

זיק מעמד בלי שינה, תשובתו היתה: 
כשמקיימים מצוה, ה' נותן כח.

ניהל את המטבח של 'יד אליעזר' 
סייע  תפקידו,  ובמסגרת  בירושלים, 
לעזרה,  אליו  שפנו  לנזקקים,  רבות 
לו  היתה  סטולין  קרלין  בחסידות  גם 
בהכנת  עסק  כאשר  תפקידים,  שורת 
המיוחדים  האירועים  בכל  האוכל 
שבתות  ובראשם  בחסידות,  שנערכו 

ל"ג בעומר במירון. 
וכן כל יום שחזר מעבודתו מירו־

שלים לביתר, היה לו קשר עם ארגון 
'דרכי מרים' לקחת חולים מהדסה או 
שמצא  ואחרי  לביתר,  צדק,  משערי 
חברותא לפני התפלה בביתר, ואז יצא 
לירושלים אחרי תפלה וארוחת בוקר, 

הוסיף לקחת חולים גם בבוקר מביתר 
להדסה או שערי צדק.

העבודה  שגמר  שלישי  יום  כל 
הנכד  עם  ללמוד  הלך   ,4 בשעה 

שעתיים.
נפלאה  במסירות  צאצאיו  גידל 
יש־ דורות  והשאיר  וחסידות,  לתורה 
רים ומבורכים, בנים, בנות, נכדים ונכ־
דות ההולכים בדרך התורה והחסידות. 
נכדו  חתונת  ביום  למשכב  נפל 
הראשון, והשבת קודם, שהיתה שבת 
שכל  הראשון,  לנכדו  לתורה  עליה 
חשבנו  ואנו  התאספו,  המשפחה 
לתורה,  עליה  שבת  הוא  שהתאספות 
אבל למעשה זו היתה גם שבת פרידה, 
שמחה  מתוך  המשפחה  מכל  שנפרד 

וסעודת שבת.
הזכות  לי  שהיתה  לה'  מודה  אני 
לי  היתה  וגם  כזה,  צדיק  עם  לחיות 
הזכות לטפל בו כשהיה מורדם ומונ־
שם 11 חודש. נלב"ע לפני כניסת שבת 
פרשת עקב כ"ג אב תשע"ח, והוא בן 

64 שנה.
שיהיה מליץ יושב ממרומים, עלי, 
ונזכה  החשובה,  משפחתו  כל  ועל 
ות־ המשיח  בביאת  לראותו  במהרה 

חיית המתים.

האלמנה ב. ש. ג. 

עשור לפטירתו של הרבני הר''ר יעקב המר ז''ל 
כ"א אב תשס''ט – תשע''ט

דבר הספד שנשא לפני מיטתו מורו ורבו רבן של ישראל בעל שבט הלוי זצוק''ל

ואנשי  חסידים  קהל  ורבותי,  מורי 
מעשה, אנשי ירושלים, תלמידינו וידידי־

נו, עומדים אנו לפני מטתו הטהורה, של 
הצדיק  הרבני  נפשי,  ידיד  היקר  תלמידי 
יעקב  ר'  פעלים,  ורב  חי  איש  במעשיו, 
המר, זכרו לחיי העולם הבא, אשר מיום 
בהיותו  הק',  ישיבתנו  מפתן  על  דרכו 
ועד  שנה,  כחמישים  לפני  צעיר,  תלמיד 
בנפש,  נפש  עמי  מקושר  היה  מותו,  יום 
המ־ ובכל  הזמנים  ובכל  התקופות  בכל 

עמו,  צעדנו  ואנו  עמנו,  צעד  הוא  צבים, 
בכל התקופות.

'ויעקב הלך לדרכו' - 
מסורת תלמידי חת"ס

מאד  קשה  כי  אומר,  אם  לי  אוי 
לומר אפי' מקצת שבחו בפניו - כי רבים 
הם, ואוי לי אם לא אומר. ר' יעקב היה 
מצויין כמעט כיחיד במעלה זו, הוא הגיע 
ממדינת אונגרין לארצנו הקדושה, ברוח 
תלמידי  של  וברוחם  החרדית,  היהדות 
מרן החתם סופר זי"ע ועכ"י, אשר היו בו־

ני היהדות החרדית, בארץ ישראל בכלל, 
שהיה  וכשם  במיוחד.  ירושלים  ובעיה"ק 
רצה  ולא  כברזל,  חזק  איש  בצעירותו, 
לשנות אפי' כחוט השערה, מאשר ראה 
ושמע ממסורת תלמידי מרן החת"ס, כן 
'ויעקב הלך לדרכו' (בראשית  באותו קו 
את  לכל  להראות  חייו,  ימי  כל  א')  ל"ב 
היותו איש חרדי, ואת אהבת ארץ ישראל 
שבו, ותשוקתו להיות מבוני ארץ ישראל.

'ויפגעו בו מלאכי אלקים' - 
זכותו הגדול בפעליו 

זכה  יעקב  ר'  שכיח,  שאינו  ודבר 
לדבר שאנשים מועטים זוכים לכך, הוא 
היה רוח החיים של מבצר התורה והחסד 
ירושלים,  בעיה"ק  החומות  שומרי  כולל 
ולחם למענו, ומסר את חייו להחזיק את 
המוסד הענקי הזה, שיש בו זכויות מרו־
בים בלי גבול, בתורה ובחינוך, הישיבות 
והכוללים הרבים, כולל ש"ס וכולל הלכה 
וילדי  הכולל  אברכי  אלפי  ועוד,  ועוד 
והסיוע  הישיבה,  ובחורי  תורה  התלמוד 
שנתנו לאברכים אחר חתונתם בבית די־
רה, והתמיכה שנתנו ליתומים, אלמנות, 

זקנים  וגם בתולות  בחורים  ולמשפחות, 
לעצמה,  משפחה  כל  אשר  נערים,  עם 
וכל  לעצמו,  תלמיד  וכל  לעצמו,  בן  וכל 
אברך לעצמו, הרי הוא מלאך מליץ יושר 
ויפגעו  לדרכו  הלך  ויעקב  יעקב.  ר'  על 
במדרש  ונחלקו  אלקים.  מלאכי  בו 
כמה  י"ז)  פס'  ע"ד  פר'  בראשית  (רבה 
מלאכים היו חלים ומרקדים לפני אבינו 
יעקב בכניסתו לארץ, לחד מ"ד ס' רבוא 
מלאכים, ולחד מ"ד ק"כ רבוא מלאכים, 
אין  אמנם  ואם  מצרים.  כיוצאי  כפלים 
הם  אלו  ודברים  בנסתרות,  עסק  לנו 
שמימיים ולמעלה מהשגתנו, מכל מקום, 
חושבני, שבאו מלאכים לקראת ר' יעקב, 
דרך  ועל  מצרים,  כיוצאי  מכפלים  יותר 
מצוה  העושה  י"א),  (פ"ד  באבות  מתני' 
מלאך  פי'  אחד,  פרקליט  לו  קונה  אחת 
זי"ע  הרמ"ק  דברי  וידועים  יושר,  מליץ 
נושא  בביאור  פ"א,  (עי'  דבורה  בתומר 
הקב"ה,  לפני  עומד  מלאך  דאותו  עון), 
ומלמד זכות על האדם שבראו, ומעתה, 
שר'  ידי  על  לדרכו',  הלך  'ויעקב  ידי  על 
יעקב הלך לדרכו בחוזק, כדי לחזק את 
וכדי  בירושלים,  החרדית  היהדות  כח 
להחזיק את האברכים אשר רצונם לילך 
בדרכי תלמידי חת"ס, וכדי להחזיק את 
כל  הרי  הרבים,  והאלמנות  היתומים 
עצמו,  בפני  למצוה  נחשב  בהם,  תמיכה 
ועל ידי כל מצוה עם היתומים והאלמ־
נות, ועל ידי כל מצוה עם האברכים ולו־

מדי התורה, קנה לו מלאך אחד, ומדובר 
כאשר  שנים,  גבי  על  שנים  של  בעמל 
במשך השנים נעשו כל אלו לאלפים ול־

רבבות, וזכותו העצומה בהקמת ביהמ"ד 
שבט הלוי פעיה"ק ירושלים, אשר נעשה 
'יום  התורה  התמדת  של  גדול  מרכז 
ולילה לא ישבותו'. זה היה מעלתו של ר' 
יעקב, בן איש חי - שאפילו במיתתו קרוי 
חי, רב פעלים - מרובה בפעלים במצוות 
פעלים  וקיבץ  שריבה  טובים,  ובמעשים 
לתורה. והכל עומד לזכותו של ר' יעקב.

ארץ אשר אבניה ברזל
ויעקב הלך לדרכו, וכבר אמרנו בת־

חילת דברינו, דכחו של ר' יעקב היה שלא 
שינה מדרכו, והלך בה כל הימים באותו 
(תענית  חז"ל,  דרשת  בו  ונתקיים  תוקף, 
ד' ע"א) עה"פ (דברים ח' ט') ארץ אשר 
אבניה ברזל, אל תקרי אבניה אלא בוניה, 
והיינו, דבוניה של ארץ ישראל מוכרחים 
יעקב  ר'  היה  וכן  כברזל,  חזקים  להיות 
היוולדו  ומיום  כברזל,  וחזק  אמיץ  איש 

ועד יום מותו 'הלך לדרכו' ולא שינה.
אבל עתה כאשר 'ויעקב הלך לדרכו', 
כאשר ר' יעקב הלך לדרך כל העולם, כי 
כל אדם בכל יום ובכל שעה ובכל רגע, 
הרי הוא מתקרב לסוף כל האדם, וכדברי 
למות,  אדם  סוף  ע"א)  י"ז  (ברכות  חז"ל 
ונתקיים בו בר' יעקב המשך דברי הגמ' 
שם, אשרי מי שגדל בתורה, וגדל בשם 

וכפי  העולם,  מן  טוב  בשם  ונפטר  טוב, 
שרגיל אני לומר, ד'נפטר בשם טוב' זכות 
גדולה היא, כי הרבה אנשים קנו לעצמם 
ששמם  זכו  לא  אבל  בעולם,  טוב  שם 
הטוב ילווה אותם עד יום מותם, ונתקיים 
בו בר' יעקב, גדל בשם טוב ונפטר בשם 
ימי  כל  במשך  ליווהו  הטוב  ששמו  טוב, 

חייו ומלווהו במותו.

'על פי שנים עדים יקום דבר' – 
בקשה מיוחדת

יע־ מר'  לבקש  רצוני  דברי,  ובסיום 
לי  זה  הוותיק,  ותלמידי  הגדול  ידידי  קב, 
בזו  לישיבתנו,  בואו  מיום  שנה,  חמשים 
לאחר  שנתיים  או  שנה  ואולי  התקופה, 
נפשי,  ידיד  הגדול  תלמידי  אשר  מכן, 
שימש  הלברשטם,  משה  ר'  הצדיק  הגאון 
שר'  חושבני,  יתום,  כתלמיד  בישיבתנו 
יעקב ייפגש בראש וראשון עם ר' משה, ור' 
משה יכניסו למתיבתות הרבים שר' יעקב 
ייסד וחיזק, ובקשתי לעת כזאת, מהני תרי 
ור'  לברכה,  צדיק  זכר  משה  ר'  תלמידי, 
יעקב זכר צדיק לברכה, אל תשכחו שארץ 
ישראל ובתוכו ירושלים עיר הקודש נזקק 
לסיעתא דשמיא עצומה, שלא יעבור עלינו 
פורץ גדר לעולם [כלשון החת"ס בצוואתו], 
שלא יבואו הפורצי גדר הרוחניים, והפורצי 
גדר הגשמיים, 'ועל פי שנים עדים' ר' משה 

ור' יעקב 'יקום דבר' לפני כסא הכבוד.
גם  זכות  מלמד  נא  היה  יעקב,  ר' 
והיה  אותך  שאהב  רבך,  הקטן,  עלי 
קצת  לך  ושהיה  כך,  כל  בנפשך  מקושר 
לעזר בהקמת ביהמ"ד נפלא זה. ר' יעקב, 
הידידות  אבל  נקטעה,  בינינו  הידידות 
לא נעלמה, ובהוויתה היא. היה נא מליץ 
יושר לאלמנתך ולבניך החשובים, היה נא 
מליץ יושר למתפללי הביהמ"ד, והיה נא 
יושר ליתומים והאלמנות והאבר־ מליץ 

שלך,  היא  המצוה  שחיזקת,  הרבים  כים 
ע"א),  ע"ה  (ב"ב  הקדושים  חז"ל  וכדברי 
שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו, 
יוסיף  שלא  הכבוד,  כסא  לפני  נא  בקש 
לדאבה עוד, ושלא יעבור עלינו פורץ גדר 
לעולם, ושנזכה שוב לראותך יחד עם כל 
הצדיקים, בתחיית מתי עמך בית ישראל, 

ברחמים גדולים, אמן.

המערכת החדשנית קלטה בהצלחה עשרות אלפי שיחות ביממה: 

למעלה מרבבת קבלות חיזוק בפעילות 
קירוב של 'הידברות' ביום תשעה באב 

הגאולה:  את  ומקרבים  מתחזקים 
המוני  התיישבו  עת  חזון,  שבת  במוצאי 
בית ישראל לקונן על חורבן בית מקדשנו 
ותפארתנו לפני קרוב לאלפיים שנה, היו 
הגאולה  בקירוב  בקדחתנות  שעסקו  מי 
השלימה ובהקמת בית המקדש השלישי 

שיבנה במהרה בימינו אמן. 
שעסקו  'הידברות'  פעילי  הם  אלו 
קירוב  פעילות  להצלחת  לשעון  מסביב 
התבקשו  במהלכה  ומרגשת,  מיוחדת 
על  לקבל  העולם  רחבי  מכל  המאזינים 
עצמם קבלות טובות להתחזקות בשמי־

רת תורה ומצוות, ובכך לקרב את ביאת 
המשיח ובניין בית המקדש בהר המוריה. 
התגובה העוצמתית של עם ישראל 
בפרויקט  המעורבים  כל  את  היממה 
הלילה  שעות  כל  לאורך  שנמשך  הענק 
עשרות  באב.  תשעה  צום  של  והיום 
לקבל  שביקשו  מיהודים  שיחות  אלפי 
על עצמם להתחזק בתורה ובקיום המ־
צוות הגיעו בתוך יממה, כאשר המערכת 
100 עד  לקלוט  המסוגלת  החדשנית, 
בכבוד  במשימה  עמדה  בדקה!  שיחות 
ויוזכרו  שהתקבלו  השמות  את  וריכזה 
לטובה ולברכה אצל גדולי ומאורי הדור 

שליט"א. 
מדובר במערכת ייחודית ומתקדמת 
חדשנית  טכנולוגיה  בעלת  במיוחד, 
אותן  ומקלידה  קוליות  שיחות  הקולטת 
הקבלות  למאגר  ישירות  אוטומטית 
בסיכומו  כאשר  'הידברות',  של  הטובות 
של יום נרשמו בטבלאות מסודרות למ־
עלה מרבבת קבלות התחזקות! שהגיעו 
יהודים  אלפי  מעשרות  היממה  במהלך 
קצוות  ומכל  העם  שדרות  מכל  טובים, 
הארץ והעולם, שחלקם התקשרו מספר 
להצ־ הצליחו  שאכן  לוודא  כדי  פעמים 

מעשה  ולעשות  היהודית  למהפכה  טרף 
טוב לקירוב הגאולה. 

טהור  יהודי  מלב  שנבעו  הקבלות, 
כולן  ונרשמו  תועדו  געגועים,  ומלא 
שמותיהם  עם  המיוחד,  הזכויות'  ב'ספר 

של המתחזקים, שיוזכרו לטובה ולברכה 
אצל גדולי ומאורי הדור שליט"א, המעו־

'הידברות'  פעילות  את  הרף  ללא  דדים 
וטהרה  תורה  ולהרבות  רחוקים  לקרב 

בעם ישראל. 
שולחנם  על  יונח  הזכויות'  'ספר 
מרן  שליט"א,  קנייבסקי  הגר"ח  מרן  של 
הגר"ש כהן שליט"א, מרן הגרי"ג אדלש־
טיין שליט"א, כ"ק מרן האדמו"ר מבעל־
זא שליט"א, מרן הגר"ש בעדני שליט"א 

וגדולי הרבנים והמקובלים שליט"א. 
להלן מקבץ קטן ביותר מתוך אלפי 
'הידב־ למוקד  שזרמו  החיזוק  קבלות 

זכו  שטרם  יקרים  מיהודים  רובן  רות', 
לצעוד בדרך התורה: "להימנע מלהזמין 
נרות  "להדליק  כשרות",  לא  במסעדות 
על  "להקפיד  שישי",  יום  בכל  שבת 
"להשתדל  בוקר",  כל  שחרית  תפילת 
יום  מדי  "ללמוד  הורים",  בכיבוד  יותר 
עצמי  על  "מקבלת  שעה",  רבע  לפחות 
תפילין  "להניח  שבת",  לשמור  נדר  בלי 
לפחות  הכנסת  לבית  "ללכת  יום",  כל 
המטבח  את  "להכשיר  מברכים",  בשבת 
בלי  בעז"ה  כשר  אצלינו בבית", "לאכול 
נדר", "שמרתי את השבת הזאת, לשמור 

גם את השבת הבאה", ועוד. 
לה־ הביא  האדיר  הקבלות  היקף 
פעילי  בקרב  רוח  והתרוממות  תרגשות 

'הידברות' וראשי הארגון, שישבו לאורך 
וזכו  המיוחד,  בחפ"ק  היממה  שעות  כל 
לראות במוחש את פעמי הגאולה כדברי 
ָצָמא  ְולֹא  ֶחם  ַללֶּ ָרָעב  לֹא  עמוס:  הנביא 

ְבֵרי ה'.  מַֹע ֵאת דִּ י ִאם ִלשְׁ ִים כִּ ַלמַּ
שעורר  המיוחד,  הפרויקט  סיום  עם 
הדים נרחבים והביא לקידוש שם שמים 
בהיקף חסר תקדים, הודו בהנהלת 'היד־

ברות' לבורא עולם על הסייעתא דשמיא 
לאורך כל הדרך ובפרט בהיערכות הנרח־

בת לקראת הפרויקט בצום תשעה באב, 
את  שוב  לראות  כולם  נוכחו  במהלכו 
מנועם  לטעום  האדירה  והכמיהה  הרצון 

זיו התורה ולהתקרב לבורא עולם. 
הגאון רבי זמיר כהן שליט"א, ראש 
הפעילות  את  סיכם  'הידברות',  ארגון 
יהודים  הרבה  כך  כל  "כאשר  ואמר: 
בשמירת  להתחזק  עצמם  על  מקבלים 
זכות  מלמד  וודאי  זה  והמצוות  התורה 
על עם ישראל ומקרב את ביאת המשיח. 
השנה גם ראינו שאיכות הקבלות ורמתן 
גבוהה משמעותית ביחס לשנה שעברה, 
ובעז"ה אצל רבים מהמתחזקים זה יהיה 
ללא ספק פתח לתנופה רוחנית עצומה", 

דברי הגר"ז כהן.
הנהלת  מראשי  מנדל,  מרדכי  הרב 
'הידברות', ציין כי "דווקא ביום זה, כא־

שר עם ישראל מתאחד באבל על חורבן 
קשובה  והאוזן  פתוחים  הלבבות  הבית, 
לתרום  יכול  אני  'מה  על  לחשוב  יותר 
לזירוז הגאולה ובניית בית המקדש'. לכן 
שבו  הזכויות,  ספר  את  להשיק  החלטנו 
שהחליטו  יהודים  של  שמותיהם  יכתבו 
לקבל על עצמם קבלת חיזוק אחת ברו־

חניות, כאשר לפני הכול מדובר הצהרה 
שלימה  באמונה  מאמין  'אני  של  ברורה 
על  שקיבלו  אלו  כל  המשיח'.  בביאת 
עצמם קבלות טובות נכתבו בספר ויזכו 
המעודדים  ישראל,  גדולי  של  לברכתם 
קי־ בפעילות  להרבות  הרף  ללא  אותנו 

הזדמנות  בכל  ה'  דבר  את  ולהביא  רוב 
אפשרית". 

מעמד מרומם בסיום הש"ס השנתי 
בביהמ"ד הגדול אונגוואר בירושלים
בראשות כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א, רבנים ומאות מבני הקהילה, 'חתני 

התורה' – מסיימי הש"ס
נערכה  ומרומם  נרגש  במעמד 
מחזור  השנתית,  הש"ס  סיום  חגיגת 
עשר  חמישה  יום  ערב  שנה  כמדי  י"ז, 
התורה,  בלימוד  שמוסיפין  יום  באב, 
ברוב פאר והדר לכבוד גמרה של תורה, 
רמות  בשכונת  אונגוואר  ביהמ"ד  בהיכל 
כמה  שנלמדו  ש"ס  מסכתות  ירושלים, 
לומדים  מאות  ע"י  בשלמות  פעמים 
השנה,  במשך  רב  בעמל  הקהילה  מבני 
מיסודו ומיוזמתו של כ"ק מרן האדמו"ר 
הלכות',  'משנה  שו"ת  בעל  מאונגוואר 
רבי  הגדול  הגאון  הפוסקים  מגדולי 
בנו  ובראשות  זצוק"ל,  קליין  מנשה 
שליט"א,  האדמו"ר  כ"ק  דרכו  ממשיך 
הקהילה  בני  מאות  רבנים,  בהשתתפות 

וחתני הש"ס הלומדים והמסיימים. 
פאר  ברוב  נערכה  המצווה  סעודת 
והדר לצד שולחנות ערוכים לכבוד גמרה 
הח־ השנתי  המחזור  ופתיחת  תורה  של 

הסיום  כאשר  מחודשת,  בהתלכדות  דש 
מתוכנן בע"ה לשנה הבאה.

לימוד  סיום  וכן  הש"ס  סיום  מעמד 
מרן  כ"ק  ע"י  נערך  ירושלמי,  תלמוד 
אמירת  ולאחר  שליט"א,  האדמו"ר 
ותחילת  'טוב'  כמנין  במחזור  ה'הדרן' 
לימוד הש"ס מחזור י"ח, כמנין 'חי', בירך 
את הלומדים בהדגישו את יקרת מעלת 
שנל־ הש"ס  מסכתות  לימוד  התאחדות 

ובעמל  יגיעה  ברוב  המסיימים  ע"י  מדו 
האדמו"ר  כ"ק  זקן  של  מכוחו  והכל  רב, 
להגדיל  הרעיון  ומייסד  יוזם  זצוק"ל, 

תורה ולהאדירה. 
תורה  של  לכבודה  חיזוק  דברי 
ועמליה נשא הגאון רבי פנחס אהרונסון 
כולל  וראש  בירושלים  מו"צ  שליט"א, 
להוראה בבית המדרש הגדול, שעמד על 
גודל האכסניה של המקום שכולו תורה 
בראשו־ היממה  שעות  בכל  ד'  ועבודת 

האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  ובהכוונתו  תו 
של  השותפות  זכות  והדגיש  שליט"א 
גם  מהווה  אשר  הש"ס,  בלימוד  כאו"א 
ובגשמיות,  ברוחניות  מיוחדת  שמירה 

והאריך במעלת ההספק והחזרה וזכירת 
ורבותינו  חז"ל  דברי  ע"פ  הקד'  התורה 

פוסקי הדורות.
דוב  רבי  הגאון  נשא  ברכה  דברי 
מרביצי  מחשובי  שליט"א,  אייזנבלט 
עמלי  מעלת  יקרת  על  שעמד  התורה, 
בשכי־ וההידבקות  וההתקשרות  התורה 

נה הקדושה, וזוהי הנחמה הגדולה לאחר 
ימי האבל על סילוק השכינה.

כידוע, כ"ק מרן האדמו"ר מאונגוואר 
אונגוואר  קריית  ומייסד  מקים  זצוק"ל, 
ידה  שעל  והחינוך  התורה  ומוסדות 
מקדש  לבית  וליבו  נפשו  שם  בארה"ק, 
השכונה  לכל  מקרין  שאורו  זה  מעט 
לתורה  פעלים  וקיבץ  הרבה  בכללותה, 
לסיימו  הש"ס  חלוקת  את  בעצמו  ויזם 
הלימוד  מחזור  לפני  כאשר  שנה,  בכל 
מעמד  באב  בט"ו  התקיים  הראשון 
שנה  ובתום  הקהילה,  לבני  ס"ת  כתיבת 
לביהמ"ד  ס"ת  הכנסת  מעמד  התקיים 

הגדול.
נרגשת  בקריאה  הכריז  זה  במעמד 
עתה  זה  כי  זצוק"ל,  האדמו"ר  מרן  כ"ק 
להת־ יש  ועתה  שבכתב  תורה  סיימנו 

תורה  הבאה  השנה  במשך  ולסיים  חיל 
הש"ס  לימוד  מחזורי  החלו  וכך  שבע"פ. 

ובהמשך גם לימוד הירושלמי ועד היום 
בשנה  שנה  מדי  מכוחו  ומתלווה  נמשך 
ומתרבים המסיימים והלומדים, כל זאת 
ביהמ"ד,  של  אדירה  התפתחות  לצד 
מתוך  התורה,  ושיעורי  האברכים  כוללי 
אחדות מופלאה ודאגה לכל אחד ואחד, 
מרן  כ"ק  דרכו  ממשיך  בנו  בראשות 

האדמו"ר שליט"א.
המעמד הסתיים בהשראת רוממות 
המתלווה  מצווה  של  ובשמחה  מיוחדת 
התחלת  שמחת  עם  יחד  כולה,  לשנה 
המחזור הי"ח שיסתיים בט"ו באב תש"פ 
בעה"י. יודגש, כי קהילות נוספות ברחבי 
נש־ רעיון  בעקבות  הלכו  והעולם  הארץ 

הלכות'  'משנה  בעל  של  מיסודו  זה  גב 
זצוק"ל, ואימצו את מחזורי לימוד הש"ס 
השנתי בקרב בני קהילתם, להגדיל תורה 

ולהאדירה.
יצוין כי מעמד סיום הש"ס נוסף הנ־

למד על-ידי בני הקהילה, מתקיים מידי 
שנה ביום השנה להסתלקותו לגנזי מרו־
מאונגוואר  האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  מים 
זצוק"ל, החל ביום כ"ט אלול, ערב ר"ה, 
לזכרו ולע"נ, ובוודאי ימליץ טובה וברכה 
ללומדי התורה והוגיה להיוושע בתשועת 

עולמים.

התרגשות בעולם ההוראה וההלכה

יצא לאור חלק חמישי בסדרת ספרי היכל הוראה
אוצר פסקים והוראות בד' חלקי שו"ע שעלו על שולחן מלכים בבי מדרשא היכל 

הוראה בראשות הגאון הרב משה ברנדסדורפר שליט"א גאב"ד היכל הוראה
ההוראה  בעולם  גדולה  התרגשות 
וההלכה ביציאתו לאור של חלק חמישי 
גאב"ד  של  הוראה  היכל  ספרי  בסדרת 
היכל הוראה, מגדולי פוסקי דורנו, הגאון 
שבו  שליט"א,  ברנדסדורפר  משה  הרב 
שו"ע  חלקי  בד'  והוראות  פסקים  אוצר 
מדרשא  בבי  מלכים  שולחן  על  שעלו 
מתוך  דין  פסקי  בשילוב  הוראה,  היכל 
ההוראה  שר  הגדול  אביו  של  יד  כתבי 
שיוצא  זיע"א,  בושם  הקנה  מרן  הגאון 
לאור על ידי הוצאת ספרים 'צוף', מתוך 
צח  בסגנון  בעריכה  מיוחדת  השקעה 
וברור ובשפה בהירה באופן השווה לכל 

נפש.
מעמד שמחה והודיה לה' נערך לרגל 
הוצאת הכרך. המעמד המרומם התקיים 
הספרים  פטרון  הנכבד  הנגיד  בבית 
שליט"א,  הגר"מ  ממקורבי  שליט"א 
זכו  קא  משמיא  הנכבד  הנדיב  כאשר 
ספרי  כל  על  חסותו  לפרוס  שזכה  ליה 
וכן הגליונות  לאור,  שיצאו  הוראה  היכל 
והכרכים שהם בשלבי עריכה. מה נהדר 
היתה השמחה שתלמידי חכמים מסובים 
תצא  משם  כי  תורה,  של  לכבודה  בה 
ושירי  בנגינה  מלווה  לישראל,  הוראה 
אהרלה  ר'  המנגנים  בעלי  ע"י  קודש 
בית  מבאי  הי"ו  כהן  מרדכי  ור'  סאמעט 

הגר"מ שליט"א.
הקהל,  בפני  פתיחה  דברי  נשא 

הרה"ג ר' משה קירשנבוים רב ויו"ר אר־
גון 'אושר' שבנשיאות הגאב"ד שליט"א, 
הנגיד  האכסניה  בכבוד  פתח  כאשר 
לתאר  היטיב  ואח"כ  שליט"א,  הנכבד 
בדבריו הקולעים את הנעשה בין כותלי 
ההיכל, וכמו שמובא בגמ' ומדרשי חז"ל 
בענין רב ותלמיד שצריך שיהיה בבחינת 
פנים  וההסברת  עמדי'  עמוד  פה  'ואתה 
זוכים  אנו  כן  כמו  לב.  בטוב  בתורה 
בשעה  שעה  מדי  ביומו  יום  מדי  לראות 
וכן  שליט"א  הגאב"ד  הנהגת  פרטי  בכל 
תפוצות  בכל  שנתקבלו  ספריו  בתוככי 
השו"ת  ספרי  הם  הלא  באהבה  ישראל 
נעימה  בשפה  שמתייחד  הוראה  היכל 
מן  יוצא  ללא  נפש  לכל  השווה  באופן 
המשפטים  ואלה  שכתוב  וכמו  הכלל, 
אשר תשים לפניהם וברש"י הק' כשולחן 
ערוך לפיהם, שכאו"א יוכל לטעום טעמה 

של הלכה.
הוראה  היכל  ורבני  תלמידי  בשם 
ראזנפעלד  דוב  יעקב  הרב  הגאון  נאם 
ומח־ הוראה  היכל  שע"י  מו"ץ  שליט"א, 

שובי רבני קהל תו"א. בדבריו שזר מילות 
הערכה למסירות הרב שליט"א להעמיד 
אורה,  בקרן  ולהעמידם  תלמידים  אלפי 
הלכות,  לפסוק  בעצמם  הם  שיוכלו  כדי 
מגמתו,  כל  וזה  בישראל  הוראה  ויורו 

שמשם תצא הוראה לישראל.
ההיכל  הנהלת  יו"ר  נאם  אח"כ 

הנה"ח הרב משה טודר שליט"א. בדבריו 
למען  מהמסירות  התרשמותו  את  הביא 
ובמשימות  שעות  לא  בשעות  ד'  עם 
כדי  ביותר  מורכבות  ולפעמים  מיוחדות 
להורות דבר ה' ולהעמיד בתים על תילם 
את  והביע  והמסורה,  התורה  במתי  על 
להמשיך  שליט"א  הרב  שיוכל  ברכתו 
מפריע  באין  ההוראה  דלתי  על  לשקוד 

מתוך בריות גופא ונהורא מעליא. 
נשא  נגינה,  פרקי  השמעת  לאחר 
ובמתק  נעימים  דברים  שליט"א  הגר"מ 
קוים  והעמיד  הציבור  את  ריתק  שפתיו 
הצ־ ההלכה  על  ושמירה  הפסק  לדרך 

מרן  ההוראה  שר  אביו  ממסורת  רופה, 
הקנה בושם זיע"א, כמו"כ הביא סיפורי 
על  עמידה  על  המלמדים  מאלפים 
המשמר בעקביות ללא שום סטיה מה־

מהמלעיגים  יבוש  ואל  ובבחינת  מטרה, 
עליו.

לכ־ ברכה  דברי  נשא  דבריו  בסיום 
בוד אמו הצדקנית תליט"א. כמו"כ הודה 
עמרם  הרב  ההיכל  למזכיר  לב  מקרב 
לעורך  חביב  ואחרון  שליט"א,  פרענקל 
ישראל  הרב  הגאון  'החברותא'  הספר 
עולה  שבזכותו  שליט"א  פרידמאן  יוסף 
המב־ המונים  של  שולחנם  על  הספר 
דבר  וברורה  קלה  בשפה  ללמוד  קשים 
לפטרון  לב  מקרב  הודה  כן  הלכה.  זו  ד' 
הספר הנ"ל שבזכות הרמת קרן התורה 

בכירי לשכת הבריאות המחוזית 
ביקרו במרכז הרפואי צאנז ע"ש לניאדו

בכירי לשכת הבריאות המחוזית האחראית על אזור השרון ביקרו במרכז הרפואי צאנז ע"ש לניאדו וסיכמו 
על הידוק שיתוף הפעולה בין הצדדים

בכירי לשכת הבריאות המחוזית, בראשו־
תה של ד"ר ב' שולמן, הגיעו לביקור בלניאדו. 
הביקור התקיים לאור שיתוף הפעולה המת־

קיים בין שני הגופים.
אפי־ חקירה  התקיימה  לאחרונה  רק 

בעקבות  הבריאות,  לשכת  של  דמיולוגית 
אשפוזה של תושבת נתניה שחלתה בעכברת. 
לאחר  התקיימה  הבריאות  לשכת  חקירת 
בלניאדו,  המוסמכים  מהגורמים  דיווח  קבלת 
על מנת לוודא כי אין חשש של הידבקות של 

תושבי העיר.
המנכ"ל  של  בראשותם  לניאדו,  הנהלת 
שמעוני  צבי  פרופ'  הרפואי  המנהל  חן,  נדב 
פני  את  קיבלו  שיר  א'  גב'  הסיעוד  ומנהלת 

האורחים.
הביקור נפתח בסקירה מקיפה על תנופת 
הבינוי והפיתוח בה נמצא בית החולים. תנופת 

הבינוי כוללת חנוכת מבנים חדשים למחלקות 
בניית  סיום  וגניקו-אונקולוגיה,  אורתופדיה 
מבנה חדש ממוגן למחלקת הדיאליזה, בנייה 
לידה  חדרי   12 המכיל  חדש  לידה  מרכז  של 
ופגייה, רכש של ציוד רפואי מתקדם והשקעה 

בתשתיות.
ד"ר ב' שולמן ציינה את שיתוף הפעולה 
הקיים בין היחידה למחלות זיהומיות בלניאדו, 
בראשותו של ד"ר רגב כהן, לבין הצוות האפי־
דמיולוגי בלשכת הבריאות וכן את שיתוף הפ־

עולה הקיים בתחום חינוך לאורח חיים בריא. 
ד"ר שולמן העלתה הצעה להקים שלוחה של 
לשכת הבריאות המחוזית בתוך מתחם לניאדו, 
בריא,  חיים  לאורח  חינוך  לקדם  מנת  על 
הצדדים  בין  הקרוב  בעתיד  תידון  זו  הצעה 
תתקבל  הבריאות  משרד  להנחיות  ובהתאם 

החלטה.
מנכ"ל  העביר  אותה  הסקירה  לאחר 
בקמפוס  האורחים  סיירו  חן,  נדב  לניאדו 
בית החולים ועמדו מקרוב על תנופת הבינוי 

והפיתוח.
לניאדו  מנכ"ל  אמר  הביקור  סיום  עם 
זיהומיות  למחלות  היחידה  בין  "הקשר  כי 
בלניאדו, בניהולו של ד"ר רגב כהן, הינו קריטי 
קהילתי  חולים  בית  אנו  הציבור.  לבריאות 
ורואים חובה וזכות לעצמנו לשתף פעולה עם 

כלל הגורמים העוסקים בבריאות הציבור". 

השתלמות מקצועיות לקלינאיות 
תקשורת ברשת 'פרח'

קיימה  הלימודים,  שנת  סיום  עם 
לצוות  ייעודית  השתלמות  'פרח'  רשת 

התקשורת  קלינאיות 
הר־ במעונות  ולצוות 
ובפדואל.  באלעד  שת 
התקיימה  ההשתלמות 
שאפר־ א'  הגב'  ביוזמת 

ומדריכת  רכזת  שור, 
תחום קלינאיות תקשורת 
באלעד.  השיקומי  במעון 
מסדרת  ההשתלמות 
השתלמויות קבועה שעו־
רכת 'פרח' לצוות החינוכי 
במשך  והפרא-רפואי 

השנה.
עסקה  ההשתלמות 
בנושא  דינמית  בהערכה 
חלופת  תומכת  תקשורת 

צוות  ידי  על  הועברה  והיא  (תת"ח), 
אבחוני  מענה  הנותן  'משעול',  מרכז 
להתאמת אמצעי תת"ח לבעלי צרכים 
מקצועיות  הרצאות  נמסרה  מיוחדים. 

תקשורת  קלינאית  לבל,  ט'  ד"ר  מפי 
מרצה בחוג להפרעות בתקשורת בקו־

רס תת"ח באוניברסיטת חיפה, המנה־
לת המקצועית של 'אלין – בית נועם' 
ביאליק  פ'  הגב'  בעיסוק  המרפאה   –
התקשורת  קלינאית  'משעול',  ורכזת 

הגב' מ' ג'אן.
רכזת  שאפר-שור,  א'  הגב'  לדברי 
ומדריכת תחום קלינאיות 
תקשורת במעון השיקומי 
"ההשתל־ באלעד:  'פרח' 
בהע־ עסקה  לצוות  מות 
אמצעי  על  מקיפה  רכה 
ביותר  המותאמים  תת"ח 
עבור פעוטות במעון, תוך 
הסתכלות רחבה על כלל 
המשפיעים  התפקודים 
הסדנה  במהלך  עליהם. 
המטפל  הצוות  צפה 
התמקדה  אשר  בהערכה 
וצרכיו  המטופל  בראיית 
לו,  הייחודי  הפרופיל  לפי 
כאשר המשתתפות קיימו 
עם  יחד  וסיכום  הערכה 
תרמה  הסדנה  כולו.  המקצועי  הצוות 
רבות ליצירת שפה משותפת של כלל 
אנשי הצוות ואפשרה למידה חווייתית 

מיוחדת".
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ומרגש  מרומם  התורה  כבוד  מעמד 
התקיים עם סיום שנת הלימודים בהיכל 
הגדול של ת"ת וישיבת 'חיי עולם' בעיה"ק 
שסיכם  ומרשים  כביר  בכינוס  ירושלים. 
של  ארוכים  חודשים  של  נפלאה  תקופה 
שינון וחזרה ובחינות חוזרות ונשנות בע"פ 
שנ־ הגמרא  ודפי  המשניות  פרקי  כל  על 

למדו בת"ת במשך השנים, חולקו פרסים 
שנבחנו  לתלמידים  הצטיינות  ותעודות 
במסגרת מבצע בחינות בע"פ 'וברינה יק־

צורו' על סכום כולל של 2,379 דפי גמרא 
ו-3,391 פרקי משניות.

מערך הבחינות המקיף החל מיד עם 
מבצע  על  הוכרז  כאשר  השנה,  תחילת 
ופרקי  גמרא  דפי  על  פה  בעל  בחינות 
'ברינה  הבחינות  מפעל  במסגרת  משניות 
בוחנים  של  מיוחד  צוות  כאשר  יקצורו', 
קיום  לצורך  הועמד  חכמים  תלמידי 

הבחינות.
ההנהלה  ע"י  שהונהג  מיוחד  בסדר 
מבחנים  יום  נקבע  הת"ת  של  הרוחנית 
עם  פעולה  ובשיתוף  כיתה,  לכל  מיוחד 
התל־ את  הלהיבו  אשר  החינוכי  הצוות 

לאחר  הבחינות  במבצע  להשתלב  מידים 
בשינון  הלימודים  חומר  של  וחזרה  שינון 
דפי  של  לידיעה מושלמת  עד  אחר שינון 

הגמרא ופרקי המשניות בע"פ.
דבר קיום מערך הבחינות הכניס בק־
עצומה  דאורייתא  ריתחא  התלמידים  רב 
וניצול מקסימאלי של הזמן לחזרה ושינון 
השבת,  ימי  את  גם  כשהקדישו  החומר, 
וחשובה  נעלה  למטרה  החג  וערב  החגים 
זו, כאשר אכן היה ניכר פרי עמלם בקרב 
בבהירות  החומר  בידיעת  התלמידים 

מושלמת.
הפרסים  חלוקת  של  הכביר  המעמד 
ציבור  בהשתתפות  נערך  והתעודות 
ההורים והסבים שביקשו להביע את גודל 
סיפוקם מהצלחת המבצע המיוחד, כאשר 
זוכים לקצירת העומר לעמוד על פרי עמ־
ושינון  בלימוד  צאצאיהם  של  ויגיעם  לם 
כל  כאשר  הגמרא,  ודפי  המשניות  פרקי 
עבורם  מהווה  הוא  בת"ת  הנלמד  החומר 

לקנין נפש האצור במוחם הזך.
שלמה  ר'  הרה"ח  החינוכי  המפקח 
טעם  בטוב  המעמד  את  שניהל  דייטש, 
השמחה  את  הפתיחה  בדברי  ציין  ודעת, 
העולה על גדותיה לאחר שהצלחנו להגיע 
עד הלום לברך על המוגמר בקיום מבצע 
מחמשת  למעלה  על  הכביר  הבחינות 
ודפי  משניות  פרקי  מאות  ושש  אלפים 
בקיאות  בהם  גילו  כשהתלמידים  גמרא, 

מופלגת ובהירה.

מיוחדת  וברכה  תודה  הביע  בדבריו 
הלל  ר'  הרה"ג  בראשות  הבוחנים  לצוות 
הקודש  במלאכת  שעסקו  שליט"א  גליס 
במפעל הבחינות, אשר בזכותם ניתן היה 
וחשוב  מבורך  מבצע  הפועל  אל  להוציא 
הנהלת  של  הכבירה  העזרה  את  וציין  זה, 
ר'  הרה"ח  המנהל  בראשות  המוסדות 
הרה"ח  ההנהלה  ויו"ר  ברנשטיין  מנחם 
חברי  עם  יחד  אשר  מינצברג,  אברהם  ר' 
ההנהלה הרוחנית בראשות המנהל הרוחני 
כל מאמץ  עשו  יעקב רבינוביץ  ר'  הרה"ח 
בעקביות ונחישות להצלחת המבצע אשר 
לחגוג  זה  ליום  להגיע  זכינו  לכך  תודות 
בשמחת התורה של תינוקות של בית רבן 

שעליהם העולם עומד.
שלמה  ר'  הרה"ג  המפורסם  המרצה 
מילר שליט"א נשא הרצאה מאלפת ומר־
תקת בדבר חשיבות לימוד התורה והיגי־

עה בה בהתמדה רבה בשינון אחר שינון, 
והעלה סיפורי הוד מרטיטים מהליכותיהם 
בקודש של גדולי ישראל שהגיעו לדרגות 
נעלות בקדושה ובזיכוך החומר ע"י לימוד 
מתמדת,  וחזרה  בשינון  ומשניות  גמרא 

כשהתורה היתה להם לחם חוקם.
בדבריו המרגשים סיפר עובדות מופ־

לאות מהנהגתם של גדולי וצדיקי הדורות 
מדברות  וציטט  חיים,  אנו  מפיהם  אשר 
קדשם בחשיבות התורה הנלמדת בשנות 
הנעורים, שיש בה כדי להגן על הנער לכל 
אורך ימי חייו, כאשר הם קבעו את הכלל 
שעיקר ההצלחה בלימוד התורה והבנתה 
היא  כשהתורה  ההתמדה,  במידת  תלוי 
הכישרון  בעלי  של  הבלעדית  נחלתם  לא 
ההתמדה  במידת  תלוי  הכל  אלא  בלבד, 
כשהמ־ יסודי,  ושינון  בחזרה  בה  והיגיעה 
בלימוד  שהתמידו  שאלו  הוכיחה  ציאות 
קשר  כל  בלי  לגדולות  העפילו  התורה 

לכשרונותיהם. 
שבדרון  חנוך  רבי  החסיד  הגאון 
סטולין  קרלין  רבני  מחשובי  שליט"א, 
כסב  נרגשים  דברים  נשא  בירושלים, 
בדבר  המצטיינים,  התלמידים  לאחד 
לכבודה  הנערך  הגדול  המעמד  חשיבות 
של תורה, והעלה על נס את היגיעה הרבה 
הליכות  בכל  ניכרת  אשר  התלמידים  של 
כז־ יתירה  באצילות  והתנהגותם  חייהם 

הנעלה  לחינוך  תודות  וזאת  ה',  ברך  רע 
ייסדוה  אשר  בת"ת  שמקבלים  והמושלם 
כאשר  עברו,  בדורות  עליון  וקדושי  גאוני 
רוח קדשם מרחפת על המוסד ותלמידיו 

ומגינה על חוסיו. 
ציבור  בשם  ברכה  הביע  בדבריו 
ותהילה  שבח  בדברי  וההורים  הסבים 

'חיי  בת"ת  הדגולים  המחנכים  לצוות 
ושג־ לפריחתם  רבות  שמשקיעים  עולם' 

'אשריכם   - התלמידים  של  הרוחני  שום 
זרע  לגדל  זוכים  שהנכם  חלקכם  ואשרי 
להיות  העתידים  תלמידים  של  זה  קודש 
גדולי ויראה ולפאר את בית ישראל' אשר 
מהתנהגותם ויגיעתם המופלגת מובטחים 
של  העתיד  דור  את  לפאר  שעתידים  אנו 

גדולי ישראל, סיים בהתרגשות.
בת"ת  קטנה  לישיבה  המכינה  ר"מ 
הרה"ג ר' אליהו עזריאל אייזנבך שליט"א 
על  עמד  בהם  נרגשים  ברכה  דברי  נשא 
חשיבות קיום מפעל הבחינות בת"ת המ־
דרבן את התלמידים לחזור ולשנן פעמים 
רבות את חומר הלימודים עד שהם מחו־
דדים בפיהם, ואמר שסכום דפים ופרקים 
בהיקף כביר כזה כפי שאנו נוכחים לראות 
כיום לאו מילתא זוטרתא היא, והוא יכול 
לבוא רק לאחר יגיעה רבה כאשר תורת ה' 

היא אוצרם של הצורבים הצעירים.
הרב אייזנבך שליט"א ציין בדבריו כי 
תלמידי כיתה ט' אף נבחנו על כל מסכת 
מגילה שלמדו בסדר בקיאות בת"ת, אצל 
הגאון הגדול רבי נפתלי נוסבוים שליט"א, 
דף  כל  על  בע"פ  במבחן  אתם  עבר  אשר 
התפעלות  בהביעו  ביסודיות,  בגפ"ת  ודף 
מיוחדת מידיעתם המקיפה, כאשר בנוסף 
לכך אף בחן את התלמידים בזמן החורף 
קטן  סעיף  כל  עם  חנוכה  הלכות  כל  על 
במשנה ברורה, בציינו כי תלמידים יודעים 
הם  יכולים  וכי  בוריין  על  אלו  הלכות 

להורות לרבים בהלכות החנוכה.
בהשתתפותו  כיבד  המעמד  את 
הגאון הגדול רבי נפתלי נוסבוים שליט"א, 
ביקש  אשר  הפוסקים,  וחשובי  מגדולי 
היגיעה  כי  בשמו,  לציבור  לומר  מהמנחה 
בתלמידים  בקרב  החינוכית  וההשקעה 
וכי  ורע,  אח  לה  אין  עולם'  'חיי  בת"ת 
היא באה לידי ביטוי בבחינה המדוקדקת 
ידיעתם  על  עמד  בה  לתלמידים  שערך 

בגמרא,  סוגיא  בכל  והמופלגה  הבהירה 
ואמר שהרגיש חובה מיוחדת לקחת חלק 

במעמד ע"מ להביע את הערכתו לתלמי־
דים המצטיינים, כאשר ביקש אף להעניק 
העלה  בה  אישית  הצטיינות  תעודת  להם 
הבהירה  ידיעתם  מהיקף  התרגשותו  דבר 

במסכת מגילה והלכותיה.
המכינה  תלמידי  נקראו  זה  בשלב 
לישיבה קטנה – כיתה ט', לבמת הנשיאות 
הייחודית  ההוקרה  תעודת  את  לקבל 
מהגר"נ נוסבוים שליט"א תוך שהוא מא־

בתורה  מעלה  לעלות  שימשיכו  להם  חל 
בית  לתפארת  לגדול  ויזכו  שמים  ויראת 

ישראל לפאר את כרם בית ה'. 
הרה"ג  הת"ת  של  הראשי  הבוחן 
בדבריו  ציין  שליט"א  פריימן  מרדכי  ר' 
גודל  אודות  חז"ל  דברי  מתוך  הקולעים 
ז"ל  כמאמרם  והחזרה  השינון  חשיבות 
'אם ישאלך אדם לומר אל תגמגם ותאמר 
לו אלא אמור לו מיד', כאשר דבר זה בא 
פעם  אחר  פעם  וחזרה  שינון  לאחר  רק 
פעמים  מאה  פרקו  לשונה  דומה  ואינו 
על  ועמד  פעם,  ואחד  מאה  פרקו  לשונה 
עוד  הנעורים  בשנות  היגיעה  חשיבות 
זו  ייחודית  כשתקופה  רך,  השתיל  בהיות 
מהווה עבורו יסוד מוצק המבטיח את גי־
דולו המפואר, המלווה אותו בכל אורחות 

חייו לעד. 
בהמשך דבריו ציין, כי משבוע לשבוע 
התעלות  על  מקרוב  לעמוד  זוכה  הוא 
התלמידים בכלל כיתות הת"ת בעת קיום 
מג־ כשהתלמידים  השבועיים,  המבחנים 

לים בקיאות עצומה בכל חומר הלימודים 
מתוך הבנה מעמיקה בידע מושלם של כל 
הכבירה  ההשקעה  את  ציין  בדבריו  פרט. 
בראשות  המיומן  המלמדים  צוות  של 
הבוחן  וכן  רבינוביץ  הרב  הרוחני  המנהל 
הראשי במפעל הבחינות בע"פ הרב גליס, 
בהשקעה  מאמץ  כל  חוסכים  אינם  אשר 
ותלמיד,  תלמיד  בכל  וייחודית  פרטנית 
תוך הקניית ערכי ויסודות הלימוד בקרבם 

שהוא עבורם קנין נפש.
ההנהלה  לחברי  הודה  אף  בדבריו 
כאשר  זה,  נעלה  לענין  התמסרותם  על 

והתחדשות  לעדנה  הת"ת  זוכה  בכדי  לא 
בין  שנעשית  הכבירה  בפעילות  מפעימה, 
כתלי המוסד בכל תחום ותחום, בהעסקת 
כח אדם מקצועי ומיומן בעלי מוניטין עם 
ניסיון רב כשלצדם כוח עזר נרחב של אנ־
שי מקצוע העוסק במלאכת הקודש, דבר 

שאין לו אח ורע בכלל מוסדות הצבור. 
החלטת  על  הכריז  דבריו  בסיום 
הלימודים  שבשנת  הרוחנית  ההנהלה 
הבחינות  מפעל  יורחב  הבעל"ט  תש"פ 
והמבצעים הייחודיים בת"ת, במגמה שכל 
החומר  כל  על  זו  במסגרת  ייבחן  תלמיד 
הלימודים שלמד בת"ת במשך כל השנים, 
לישיבה  במכינה  הלימודים  שבסיום  כך 
בע"פ  בידיעה  במוחו  אצור  יהיה  קטנה 
כל  של  וטריא  בשקלא  בהירה  הבנה  תוך 
פרקי המשניות, דפי הגמרא, ההלכות של־
ברורה,  ובמשנה  ערוך  שלחן  בקיצור  מדו 
'שמירת הלשון' שגם עליהן  כולל הלכות 

יתקיימו מבחנים בע"פ. 
את המעמד המרשים הנעימה בפרקי 
התורה  לימוד  בחשיבות  וזמרה  שירה 
מקהלת תלמידים נבחרים מכיתות ו' – ח' 
אשר ריגשו את ציבור המשתתפים בלח־

נים ושירי קודש מפעימים.
לקראת סיום המעמד הכריז המנחה 
המפואר,  הכינוס  של  השיא  רגע  על 
הכבוד  לבימת  עלו  התלמידים  כאשר 
על  הצטיינות  ותעודות  תשורות  לקבל 
השנה,  במשך  הרבה  ויגיעתם  עמלם 
קניה  תלושי  בדמות  באו  ההוקרה  פרסי 
אחד  כל  יוקרתית,  קודש  ספרי  בחנות 
הגמרא  דפי  ומספר  לכמות  בהתאם 
ופרקי המשניות שצבר בבחינות שנערכו 

במשך השנה. 
המנהל הרוחני הרה"ח ר' יעקב רבי־

נוביץ הזמין לבימת הכבוד בזה אחר זה 
קיבלו  אשר  המצטיינים,  התלמידים  את 
את התשורה ביחד עם תעודת הצטיינות 
מעוטרת וממוסגרת מידי המנהל הרה"ח 
ר' מנחם ברנשטיין וחבר ההנהלה הרה"ג 
את  שהביעו  מינצברג,  לייב  יהודה  ר' 
שיזכו  לתלמידים  הלבביים  איחוליהם 
והיראה  התורה  במעלות  להתעלות 

לתפארה.
וצבור  ההורים  הודו  המסיבה  בסיום 
ולצוות  ההנהלה  לחברי  נרגשות  הסבים 
ועל  הברוכה  הפעילות  על  החינוכי 
החניכים  בקרב  המופלגת  ההשקעה 
והיראה  התורה  ערכי  בלבם  להחדיר 
כל  חוסכים  לא  כשהם  טובות,  ומידות 
לראותם  הנכסף  ליעד  להגיע  מאמץ 
כל  לראות  נוכחים  הם  וכי  ה'  ברך  זרע 
במוסד  מתחנכים  שצאצאיהם  העת 
קדוש זה המתמסר באופן מופלא ביותר 
ופריחתם  לשגשוגם  להביא  לרוממם, 

המפוארת.

מעמד כביר של תורה וחסידות
ב'ירחי כלה' התשיעי של חסידי חב"ד

והח־ התורה  כבוד  של  גדול  מעמד 
תשיעי,  מעמד  משתתפים,  כאלף  סידות: 
תורה  גדולי  שעות,  שבע  נואמים,  שמונה 
נחת  של  גדול  ומעמד  רחבים,  מחוגים 
מליובאוויטש  אדמו"ר  מרן  לכ"ק  רב  רוח 
'ירחי  מעמד  של  סיכומו  זהו   – זצוק"ל 
חסידי  של  התשיעי  הארצי  השנתי  כלה' 
חב"ד בארץ הקודש, שנערך השבוע ביום 
בהיכל  ה'תשע"ט,  אב  במנחם  י"ז  ראשון 
בכפר  המרכזית  תמימים'  'תומכי  ישיבת 

חב"ד.
וב־ בקשר  נערך  השנתי  המעמד 

ההילולא  יום  אב,  במנחם  לכ'  סמיכות 
המקובל  הגאון  כ"ק  של  וחמש  השבעים 
רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל, אביו של 
אשר  זי"ע,  מליובאוויטש  האדמו"ר  כ"ק 
נפטר בגלות בשנת תד"ש, ומקום מנוחתו 

כבוד באלמא אטא, קזחסטן.
חסי־ תורה  של  גדול  מעמד  זה  היה 

ההילולא,  בעל  של  לכבודו  והלכה,  דות 
לכבודו של בנו כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש 
זצוק"ל, אשר מעמד זה קנה לו כבר מקום 
של כבוד בשנים האחרונות כמעמד התו־
רני השנתי של חסידות חב"ד-ליובאוויטש 

בארצנו הקדושה.
השתתפותם  עמדה  המעמד  במרכז 
מן  רחבים,  מחוגים  תורה  גדולי  של 
הציבור החסידי הכללי ומהעדה החרדית, 
רבים  תשחורת  בני  של  ובהשתתפותם 

מחוגי החסידים.
והת־ אנ"ש  מבין  משתתפים  כאלף 

ורבני  ישיבות  ראשי  חב"ד,  חסידי  מימים 
מדרבנן,  וצורבי  חכמים  תלמידי  קהילות, 
ראשי כוללים ואנשי מעשה, נענו לקריאת 
לבוא  הישיבה  וראשי  הנהלת  של  החיבה 
בקהל  ואכן,  זה.  גדול  במעמד  ולהשתתף 
מקרוב  אנ"ש  מקהילות  רבים  נראו  הרב 
ומרחוק, מירושלים עיה"ק ומצפת עיה"ק, 
ברק,  בני  לציון,  ראשון  רחובות,  מלוד, 
נתניה, תל אביב, ועוד מערי השדה, שבאו 

להשתתף במעמד הגדול.
נכבדים  אורחים  נראו  גם  בקהל 
רבים מאנ"ש מחוץ לארץ, השוהים בימים 
באה"ק,  הזמנים  בין  תקופת  של  אלו 
'ירחי  במעמד  חלק  וליטול  לבוא  ושמחו 
הרב  את  לראות  היה  ניתן  מהם  כלה'. 
נחמן שפירא מראשי ישיבת 'אהלי תורה' 
זצוק"ל,  האדמו"ר  תורת  של  ומה'חוזרים' 
בספריית  בכיר  ספרן  ווילהלם  יצחק  הרב 
השליח  ביסטריצקי  שלמה  הרב  אגו"ח, 

ורבה של המבורג, ועוד.
של  מקום  כבר  לו  קנה  זה  מעמד 
הקודש,  בארץ  אנ"ש  ציבור  בקרב  כבוד 
כיום שכולו תורה הלכה וחסידות, כאשר 
ניתן לראות בקהל ציבור קבוע של מאות 
אברכים שעשו להם את יום זה בחופשת 
המעמד,  שעות  כל  למשך  לבוא  הקיץ 

להשתתף  לעצמם  וחובה  כזכות  ורואים 
במעמד זה.

שתים  בשעה  החל  הגדול  המעמד 
שעות  כשבע  כעבור  והסתיים  בצהריים, 
לקראת השעה תשע בלילה, כאשר הקהל 
ושיעו־ הרצאות  של  ארוכה  משורה  נהנה 

רים תורניים מרתקים.
רבים  בהם  הבאים,  של  פניהם  את 
הרבנים  קיבלו  בעבר,  הישיבה  מתלמידי 
הר"מים  שליט"א  הישיבה  צוות  חברי 
ובחסידות,  בנגלה  והמשיבים  המשפיעים 
וכן חברי הנהלת הישיבה הרב מנחם לרר 
והרב גרשון סודקביץ, אשר יחד עם הרב 
מנשה חדד שנבצר ממנו להשתתף במע־
מד השנה, נושאים כל השנה בעול הגשמי 

של ניהול המוסדות.
הידיים,  רחב  בזאל  השולחנות  על 
שורה  לבאים  חיכו  חגיגית,  מסודר  שהיה 
שראו  ערך,  רבי  תורניות  'תשורות'  של 
הרשימה  ביאור  ההילולא:  יום  לרגל  אור 
המפורסמת 'אני לוי יצחק' וכו' אשר בעל 
בה  ציאלי,  בגלות  בהיותו  כתב  ההילולא 
המאורעות  את  קבלה  פי  על  מבאר  הוא 
שאירעו עמו. חוברת זו נערכה ע"י השליח 

הרה"ח וכו' הרב דוד שי' דובאוו.
לצד זאת חולק לציבור המשתתפים 
'הדרן' חדש מתורת הרבי על מסכת תמו־
רה שהופיע כעת ע"י וועד הנחות בלה"ק 
לרגל יום ההילולא; חוברת מהודרת קובץ 
הוספות והשלמות לספרי 'תולדות לוי יצ־
חק', אשר הופיע בימים אלו בעריכת הרב 
אליהו וולף, וכן חוברת חדשה של רעיונות 
ההילולא,  בעל  מתורת  ומעובדים  קצרים 

אף היא בעריכת הרב וולף.
את האירוע פתח המנחה הרב מנחם 
ביתר  חב"ד  בישיבת  משפיע  רוט,  מענדל 
עילית. בשפתו הרהוטה ובסגנונו החסידי, 
הגדול  המעמד  מעלת  על  רוט  הרב  עמד 
שה־ הרבה  החשיבות  על  זה,  יום  ומעלת 
רבי ראה למעמדים אלו, תוך שהוא עצמו 
משלב ברעיונות מדברי תורתו של רבי לוי 

יצחק זצ"ל.
שלושה מושבים מרכזיים היו במעמד 

השנתי התשיעי של ה'ירחי כלה'. המושב 
הראשון יוחד כמידי שנה לעיונים בתורת 

הנגלה. 
במושב זה נשאו דברים הגה"ח הרב 
מאיר אשכנזי, מרא דאתרא דכפר חב"ד, 
אשר פלפל בטוב טעם ובהסברה נפלאה 
בעשרה  שבקדושה  דבר  אמירת  בעניין 
לשיטת אדמו"ר הזקן. תוכן הדברים היה 
דבר  לאמירת  עשרה  דבעינן  הא  אודות 
שבקדושה אם זהו מצד השראת השכינה 
שקיימת רק בעשרה, או מצד ש"ונקדשתי 
יש  כאשר  רק  הוא  ישראל"  בני  בתוך 
מציאות של "עדה", והנפקא מינה להלכה 

מכל זה.
הרב  הגה"ח  זה  במושב  דיבר  עוד 
שלמה קעניג, מר"מי ישיבת 'תומכי תמי־
מים' המרכזית, אשר מסר שיעור מעמיק 

בנושא "מצווה בו יותר מבשלוחו".
המו־ שאר  כל  כמו  זה,  נגלה  מושב 
בריתחא  התאפיין  כלה',  ב'ירחי  שבים 
דאורייתא מצד רבים מהמשתתפים, תל־

מידי חכמים וצורבא דרבנן, לצד אברכים 
המרצים  עם  שהתפלפלו  בתים,  ובעלי 
הופך  הגדול  והאולם  בדבריהם,  השונים 

ללהבה תורנית.
המושב השני עסק כמידי שנה בתו־
רבי  ההילולא  בעל  ובתורת  החסידות  רת 
דברים  נשאו  זה  במושב  זצ"ל.  יצחק  לוי 
משפיע  אלפרוביץ,  זושא  הרב  הגה"ח 
בישיבת 'תומכי תמימים' בקרית גת, אשר 
בעניין  שיעור  ובהתלהבות  בחיות  מסר 
קוני"  את  לשמש  אלא  נבראתי  לא  "אני 
והגאולה, כפי שהעניין מואר בתורת בעל 

ההילולא זצ"ל. 
הגה"ח  זה  במושב  דברים  נשא  עוד 
בישיבת  משפיע  קירשנבוים,  אליהו  הרב 
עסק  שיעורו  המרכזית.  תמימים'  'תומכי 
הניגו־ היסודות  שני  בין  השילוב  בנושא 

חיי  בבני  ההשפעות  כל  אחד  מצד  דיים: 
רק  הם  למטה  לאדם  המגיעות  ומזוני 
ממה שנקצב ונקבע לו למעלה, ומצד שני 

נדרשת עשייתו של האדם. 
בין  ההבדל  את  בהרחבה  ביאר  בכך 

חסידות  תורת  פי  על  זה  לעניין  הגישה 
חב"ד, המכנה את עשיית האדם כ"עשיית 
הצורך  טעם  את  בעומק  ומבארת  כלים" 
בעשייה זו, לבין הגישה הכללית לכך, ללא 
חסידות, המכנה את פעולת האדם כ"חובת 
ההשתדלות"; מתוך הדברים התברר, כיצד 
על  משפיע  השונות  הגישות  בין  ההבדל 
העתיד  הוצאות  כלפי  בהווה  האדם  יחס 
ואף  שונות  למטרות  חסכונות  (בדוגמת 
נידונו  אף  השיעור  במהלך  חיים).  ביטוח 
אופן  אודות  מחז"ל  מקורות  וכמה  כמה 

יחסו של האדם אל עתידו.
בין המושבים נערכת אתנחתא לתפי־
לת מנחה ולטעימה, ותיכף מזמין המנחה 
החלק  לפתיחת  הציבור  את  רוט  הרב 
השלישי והמושב המרכזי במעמד – מושב 

'הלכה למעשה'.
ארבע  חלק  נטלו  זה  מרכזי  במושב 
בדורנו,  המובהקים  ההלכה  מפוסקי 
העולם  של  רחבה  קשת  מייצגים  אשר 
לעמיל  אשר  הרב  הגה"ח  התורני:  החרדי 
חב"ד  קהילת  ורב  ביתר  העיר  פוסק  כהן, 
ראש  טברדוביץ  דוב  הרב  הגה"ח  בעיר; 
בכפר  ומו"צ  למצויינים  הוראה  כולל 
אדלר  בנימין  רבי  הגדול  הגאון  חב"ד; 
ישראל,  אגודת  בד"צ  ראב"ד  שליט"א, 
ורב שיכון הרבנים בירושלים ומחבר ספרי 
הלכה; והגאון הגדול רבי משה ברנסדורפר 
'היכל הוראה'  שליט"א, ראש בית הוראה 

ומחבר ספרי 'היכל הוראה' ה' כרכים.
זה  במושב  עסקו  הנכבדים  הרבנים 
כל אחד בהיבטים ייחודיים שונים בענייני 
הלכה למעשה. כך הרב טברדוביץ עמד על 
שורת נושאים הקשורים לדיני שבת; הרב 
תוך  וממונות,  שכנים  בנושאי  דיבר  כהן 
שהוא מתבל דבריו ברעיונות אקטואליים 

מתורת החסידות; 
נשא  ברנסדורפר  משה  רבי  הגאון 
דברים מאלפים בעניין כללי ההלכה והפ־
סיקה, תוך שהוא מצטט דברים מרתקים 
רבי  הגאון  אביו  אצל  ושמע  ראה  מאשר 
חבר  היה  אשר  זצ"ל  ברנסדורפר  מאיר 
כשרות  בענייני  החרדית  העדה  ביד"צ 

אודות  דברים  נשא  אדלר  והרב  ועוד, 
דינים ומנהגים הקשורים עם יום הילולא, 
משולבים בדברי אגדה, תוך שהוא מפליג 
בעל  של  הפלאים  דמות  על  בדברים 

ההילולא רבי לוי יצחק זצ"ל.
פרקי  הוקרנו  המעמד  סיום  לקראת 
יצאה  אשר  מהתוועדות  קודש  מראות 
מנחם  מכ"ף   JEM מוסד  ידי  על  לאור 
אביו  אודות  מדבר  הרבי  בה  תשמ"ה,  אב 
עלינו  אותם  והלקחים  ההילולא  יום  בעל 
צפה  והקהל  בקודש,  מהליכותיו  ללמוד 

בשקיקה במראות הקודש.
במהלך  הביעו  מהמשתתפים  רבים 
המעמד ולאחריו את הוקרתם בפני חברי 
המסורת  על  הישיבה,  וצוות  ההנהלה 
של  החשוב  המעמד  עריכת  של  הברוכה 
ה'ירחי כלה', אשר מהווה מידי שנה בשנה 

מעמד של קידוש שם ליובאוויטש.
מבקשים  הישיבה  הנהלת  חברי 
להודות לכל אלו שטרחו ועמלו רבות למ־
ען הצלחת המעמד הגדול. תודה מיוחדת 
גלב־ משה  הרב  להרה"ג  הובעה  ועמוקה 
עמל  אשר  הכשרות,  רבני  מבכירי  שטיין, 
ללא  והשתדל  האירוע,  להצלחת  רבות 
של  בהבאתם  ארוכים  ימים  במשך  לאות 

האורחים הנכבדים למעמד. 
ועדת  לחברי  התודה  הובעה  כן  כמו 
הישיבה  מטעם  כלה'  ה'ירחי  של  ההיגוי 
קירש־ אליהו  והרב  קעניג  שלמה  הרב 

אליהו  הרב  וולף,  זושא  להרב  וכן  נבוים, 
וולף, הרב לוי וילנקין, הרב אליהו קעניג, 
הרב יוסף יצחק וויספיש על עזרתם הר־
בה, וכן להגב' ע. סודקביץ על התמסרותה 
שבועות ארוכים להצלחת המעמד בס"ד.

למשפחת  גם  מודה  הישיבה  הנהלת 
סודקביץ אשר תרמו את הוצאות המעמד 
רב  הרה"ח  המשפחה  אבי  נשמת  לעילוי 
ולזכות  סודקביץ,  זלמן  אפרים  ר'  פעלים 
כל בני משפחת סודקביץ, וכן לכל התומ־
כים והמסייעים בממונם החפצים בעילום 
הג־ המעמד  למען  ושסייעו  שנדבו  שמם, 
לכ"ק  מרובה  רוח  נחת  גרם  שלבטח  דול 

אדמו"ר זי"ע.

ּתֹוָדה לְ ּדֹוִדי ָאדֹון ַמעְּגָל הַּזְַמן, ֶׁשהֶחֱיָינּו וְהִּגִיעָנּו לְיֶַרח ֱאלּול
עֹולִים ּוְמטַּפְסִים ּכִּתֹות וְִׁשעּוִרים, ְמַׁשּפְִרים, ְמַׁשּנִים נִָתיב ּוַמסְלּול

ַאְׁשמֹוֶרת צַח וְזַ כּוּלָם ַמְׁשּכִיִמים, עֹוְתִרים, ּבֹוְדִקים, ָׁשבִים ּבְלֵב חָלּול
ּתֹוָדה לְ ּדֹוִדי וְֵרִעי

אֹוֶדה לְ קֹוֵרא הָעִִּתים ֶׁשָאנּו חֹוְתִמים ָׁשנָה ְמעֻּבֶֶרת עֲמּוסָה ּוְמעֻּטֶֶרת
זֶה ּבִבְִרית וְגַם ּפְִדיֹון, חֲלָאֶקה ּבַר ִמצְוָה, חֲנֻּכַת ּבַיִת, ּובַת בש"ט ְמאֶֹרסֶת
נַחַת ִמּטָף ּוִמּזֶה ֶׁשָּקנָה ּכֶֶתר ֵׁשם טֹוב ּבְסִּיּום ַמּסֶכֶת ַּדף ַּדף וְחָָתן לְמֹופֵת

ּתֹוָדה לְ ַעל ַהּטֹובֹות
ֲאבֵָר עַל ּכָל ַמה ֶּׁשֵאַרע, ּכְֵאב, צַעַר, ֲאנָחָה, ָאִׁשיָרה לְ חֶסֶד ּוִמְׁשּפָט

הַּכֹל ְמֻדּיָק ֵאין עַוְלָה ּכָל ַמה ְּדעָבִיד ַרחֲָמנָא, ּכַּפָָרה, הְַמָּתָקה, ּובָזֶה נִָּמלֵט
יְהִי ָרצֹון ֶׁשּתֹאַמר לְִתלָאֹות ּולְַמחֲלֹות ַּדי, ּתִסְלַח ַּתְמּתִיק תֵיטִיב ָׁשנָה חֲָדָׁשה הבעל"ט

ּתֹוָדה לְ ַהֶּמלֶ ַהִּמְׁשּפָט
ּתֹוָדה לְ ַמְׁשּגִיחַ ֵמצִיץ ְמעֹוֵרר ּוֵמִקיץ נְִרָּדם וְיֵָׁשן ּבִיבָבַת הַּׁשֹופָר

הְֶמיַת הְַּתהִּלֹות ּוַמֲאִריכֵי הְַּתפִּלֹות זְֹרעֵי הַּצְָדקֹות ְמצַּפִים לְַׁשּפֵר לְַאלְַּתר
ֵמִריעַ עַל ֵמיָתַרי לְבָבִי סֵַקל ֶאבֶן ִמְמסִילָה אֹוִרי וְיְִׁשעִי ּבַּבֶֹקר ּבַּבֶֹקר

ּתֹוָדה לְ ַמֲאזִין קֹול ׁשֹופָר
נֹוֶדה לְ ָאב הַָרחֲָמן ּבְכָל עִָּדן וְעִָּדן ּכִי הֲבִינֹותִי ּכִי ֱאלּול הּוא ּדֹורֹון
ַׁשי יֶַרח יִָמים הְִמצִיא, ּכַּבֵס וְזַּכֵך הַּלְבָבֹות ּבְֶדַמע עֵינַי חַטֵא ּפֶַׁשע וְעָוֹן
ֶקֶדם הִּגִיעַ ְׁשבִיעִי חֲבִיבִי, יֹום ִּדינִי, עֵת ּבַָּקַרת רֹועֶה ַמעֲבִיר ּומֹונֶה צֹאן

ּתֹוָדה לְ רֹוֶעה נֱֶאָמן
ּבַנְִּתי עֲבֹוַדת "ׁשּובּו ֵאלַי" ּבְִׂשְמחָה וְלֵב ּבֹוטֵחַ, ּכִי א יִַּדח, ּובָזֶה יֵָרצֶה
הְַׁשלֵ עֶצֶב וְאֹונָן ָמהּול ּבְׁשּוב ּכִי ּפִּגּול הּוא ְרצֹונֹו וְחֶפְצֹו א ּבְֵאּלֶה

ּתֹוֵקף הַּיֹום נֶַתנֶה ּבְלֵב ָרחָב ּכֹוסֵף ּבְַאהֲבָה הֲפֹ עֲבֵָרה לְִמצְוָה
ּתֹוָדה לְ ָהרֹוצֶה ִּבְתׁשּוָבה ְׁשלֵָמה

ֲאיַחֵל לְַתֵּקן לָׁשּוב עֲזֹב חֵטְא ּבְיְִרָאה ּפְׁשּוטָה ְּתִמיָמה ּכְִמַּקְדַמת ְּדנָא
ּכְמֹו ֶׁשָּׂשח הר"א ִמּסְלֹונִים זצ"ל עַל ַאּבּו ַקאסִיס הַּסַנְְּדלָר ִמּטְבְֶריָה תובב"א
ּבְחֶֹדׁש ֱאלּול א יָצָא לִפְגֹעַ ּבְזֲַאטּוטִים, ֶׁשהִפְִריעּו לֹו ַּתֵקן סַנְָּדל ּוְרצּועָה

ּתֹוָדה לְ ְמַבֵּקׁש ּכִי ִאם לְיְִרָאה
ֲאַקּנֵא לְיְִׁשֵרי ֶּדֶר זַּכִים ַמֲאזִינִים ַמְקִׁשיבִים הֵד ׁשּובִי ׁשּובִי הַּׁשֹובֵבָה
ֵאּלּו וְֵאּלּו ּבְַמעֲִׂשים וְעּובְדֹות ְמגִיפִים חֲנֻּיֹות ּבְצָהֳֵרי יֹום ּבְִׁשבִיָתה

ּפֹונִים לְבָּתֵי ּכְנֵסִּיֹות ּוִמְדָרׁשֹות ּבְחִילָה זֶה ּבְִתהִּלָה זֶה ּבִַּמְׁשנָה ּוגְָמָרא
ּתֹוָדה לְ ֶׁשַּׂשְמָּת לִי ָמקֹום ְמנּוָסה

ֶאֹהָלִים ּיִנָטְעּו ְמקֹום ִמְקָּדׁש יְַרחִיבּו סַפְסָלִים יֹוסִיפּו לְהְַדַרת ֶמל
ֶַמה לָכֶם ּכֹה ּוִמי לָכֶם ּפֹה ּבְנֵי ָמרֹון, לִכְבֹוד עָׂשֹור וּכֶסֶא ֶׁשל ֶמל
ֶּבְַמְקהַלֹות ִרבְבֹות לְַאחֵד ֲאגּוָדה ּובְקֹול יְַמלִיכּו ּבְִרעָָדה הֶַּמל

ּתֹוָדה לְ ַהֶּמלֶ, הֹוֵריָת לָנּו ַהֶּדֶר, לִכְֹרַע לְ ֶּבֶר, ְּבא ֶעצֶב ּומֶֹר, לִפְצַֹח
ך¿ ל∆ ַ‰ּמ∆

‰„ָ ו… ּ̇

קאלישר ל  הרשי

מעמד הכנסת ספרי תורה בסניף 
אגד תלפיות בירושלים
מנכ"ל אגד: אגד מחוברת ומחויבת למסורת ולמורשת

למעלה ממאה נהגי אגד בירושלים 
ובראשם אבי פרידמן, מנכ"ל אגד, הש־
תורה  ספרי  שני  הכנסת  בשמחת  תתפו 
אגד  במסוף  סיני',  'הר  הכנסת  לבית 
נהגים  של  מעגלים-מעגלים  בתלפיות. 
לכבודה  ובשמחה  בדבקות  ופיזזו  רקדו 
נישאים  התורה  ספרי  כאשר  תורה  של 
ע"י מנהלי אגד והנהגים – מתפללי בית 

הכנסת.
בדבריו  אגד,  מנכ"ל  פרידמן,  אבי 
ממעמד  זכרונות  העלה  הנרגשים, 
רבות  שנים  לפני  השתתף  כאשר  דומה 
בהכנסת ספר תורה לעילוי נשמת דודו, 
שעל שמו הוא נקרא. בדבריו הדגיש, כי 
אגד מחוברת לא רק למורשת התחבורה 
למורשת  גם  אלא  בישראל,  הציבורית 
בתורה.  בדבקות  המתבטאת  הדורות 
ומצוות,  תורה  שומרי  נהגים,  "עשרות 
הנמנים על עובדי אגד יודעים היטב, עד 
למסורת.  ומחויבת  מחוברת  אגד  כמה 
ער־ וכיבוד  התורה  לימוד  המדרש,  בית 

כיה המקודשים היו תמיד סוד קיומו של 
עמנו", הטעים מנכ"ל אגד.

רונן  מנהל  השמיע  ברכה  דברי 
גבאי  ירושלים.  אשכול  מנהל  חליפה, 
שבשנת  סיפר  סיני  הר  הכנסת  בית 
תשמ"ד (1984), שמואל חליפה, אביו של 
רונן חליפה, בכהונתו כמנהל האזור, יזם 
פתיחתו של חדר תפילה בסניף תלפיות. 
ולהכניס  מעגל  לסגור  זכה  חליפה  רונן 
היה  שאביו  הכנסת,  לבית  תורה  ספרי 

בין מקימיו. 
בין  שהיה  אגד,  חשב  יצחקוב,  שי 

על  בדבריו  עמד  התורה,  ספרי  נושאי 
סי־ 'הר  הכנסת  בית  שם  של  הסמליות 

באב,  תשעה  לאחר  ימים   – העיתוי  ני', 
הפרשה – פרשת "ואתחנן", בה קוראים 
"שמע",  ופרשת  הדיברות  עשרת  את 
שמים.  מלכות  עול  קבלת  שמהותה 
מעמדים  כי  דבריו  הביע  דבריו  בסיום 
מעין אלה יתקיימו גם במתקנים אחרים 

של אגד ברחבי הארץ. 
התורה,  ספרי  הכנסת  לאחר 
גילה  בשכונת  הכנסת  מבתי  שהושאלו 
מצווה.  סעודת  התקיימה  חומה,  והר 
הנחה את האירוע מאיר דוד, סגן מנהל 

אשכול ירושלים.

סניף אגד תלפיות הוא הגדול בסני־
פי אגד בירושלים. לפני מספר חודשים 
בירושלים  אגד  הנהלת  משרדי  הועתקו 
חדר  יוחד  במקום  תלפיות.  לסניף 
ששימש זה שנים מקום תפילה לנהגים 
ההנהלה  מעבר  עם  במקום.  והעובדים 
והתעורר  מתפללים  ועוד  עוד  התווספו 
האחרונות  בשנים  תורה.  בספרי  הצורך 
נקלטו יותר ויותר אוחזים בהגה, שומרי 
תורה ומצוות, המחוברים מאוד למסורת. 
הראשי  במבנה  הממוקם  הכנסת  בית 
בכניסה למסוף יאפשר לנהגים החפצים 
בלוחות  ולעמוד  במניין  להתפלל  בכך 

הזמנים המתוכננים. 

יום כיף למאות הילדים המיוחדים של 
ארגון 'בלב אחד' ובני משפחותיהם

שבחולון   2000 ימית  המים  פארק 
המוני  הזמנים  בין  בימי  לארח  רגיל 
בית ישראל שבאים לפוש מעט משגרת 
כיפי  משפחתי  מבילוי  וליהנות  החיים 
בין עשרות מגלשות המים והאקסטרים 

שבמקום.
מד־ את  אלפים  מילאו  השבוע  גם 

מן  צופה  כל  אבל  הענק,  הפארק  שאות 
אחר  בסיפור  מדובר  שהפעם  הבין  הצד 
המסייע   - אחד  בלב  ארגון  ילדי  לגמרי: 
ובני   - שונות  במחלות  החולים  לילדים 
לכמה  להשתחרר  באו  משפחותיהם, 
שעות מהמעגל המוכר של אשפוזים, טי־
פולים, סבל וכאב, וליהנות מיום פעילות 
מיוחד המוקדש כולו רק להם. ואכן, ניכר 

היה כי המארגנים עשו הכל כדי להפוך 
את היום הזה למהנה וחווייתי ככל האפ־
שר עבורם. בסביבות השעה 11:00 בבוקר 
נעצרו בזה אחר זה אוטובוסים מפוארים 
בפתח הפארק, מתוכם ירדו מאות ילדים 
חולים - חלקם בכיסאות גלגלים, חלקם 
צועדים בכוחות עצמם, כשאליהם נלווים 
בני משפחותיהם ומתנדבי הארגון שכבר 
מזמן הפכו לסוג של בני משפחה בעצ־
מם. במהלך כל שעות היום נהנו הילדים 
בארץ.  והמהירות  הגבוהות  מהמגלשות 
צהלות השמחה של הילדים המאושרים 
שנשמעו ברחבי הפארק העידו יותר מכל 
הוא  כמה  ועד  האירוע  של  הצלחתו  על 
של  והפיזית  הנפשית  לבריאותם  חשוב 

הילדים.
עשרות  לראות  במיוחד  מרגש  רגע 
מתנדבים 'סוחבים' ילדים נכים פיזית 6 
''לא  הגבוהות.  למגלשות  ברגל  קומות 
תהיה מגלשה אחת שהילד החמוד הזה 
שהוא  "בגלל  שלא  וודאי  'יעשה'  לא 

נכה", אומר לנו מתנדב במקום.
הילדים  לרשות  עמדו  היום  במהלך 
והמשפחות 2 נגררות ענק של זק"א עם 
מים קרים. צוות הלוגיסטיקה של הארגון 
חילקו שוקו תרומת חברת טרה ולחמניה 

תרומת מאפית הצבי, הכל בשביל לתת 
ומשפ־ לילדים  ושלווה  רוגע  קצת  עוד 

חותיהם.
מיהדות  מקלב  אורי  הכנסת  חברי 
התורה ומיכאל מלכיאלי מש"ס הפתיעו 
את המתנדבים והילדים בביקור בפארק 
היום  הקשיים  על  מהמשפחות  ושמעו 
יומיים. ח"כ מלכיאלי אמר: כשאני מגיע 
משמעות  את  מבין  אני  אירוע  לכזה 
למ־ ובמיוחד  החרדי  למגזר  האירועים 

שפחות הילדים המיוחדים שלא יוצאים 
ח"כ  בבית.  כזה  ילד  כשיש  לים  אפילו 
יוזמה  ולהתפעם,  לראות  אמר:  מקלב 
של אדם אחד בשם דוד וויטמאן נותנת 
מה שמשרדי ממשלה רבים לא מצליחים 
לתת. דבר זה מחייב אותנו להמשיך לה־

תגייס ולעזור למפעל החשוב הזה.
מותשים  מאוחרת,  לילה  בשעת 
הש־ על  רחב  חיוך  עם  אבל  מעייפות 

הילדים  מאות  מתפזרים  החלו  פתיים, 
לעבר האוטובוסים שייקחו אותם בחזרה 

לשגרה המוכרת בצל המחלה.
שכזה  יום  שלאחר  בטוחים  אנו 
התקווה היא עם המון כח לחייך ולשמוח 

גם אם האופק מעט רחוק...

לאחר מבצע בחינות בע"פ 'ברינה יקצורו' של 2,379 דפי גמרא ו-3,391 פרקי משניות

מעמד אדיר ומרשים לכבודה של תורה בת"ת 'חיי עולם' בירושלים 
הוכרז על מבצע בחינות ייחודי לשנת תש"פ 'ותלמודו בידו' על כל החומר שנלמד בת"ת במשך השנים

אירוע פתיחה מיוחד לזוכים בפעילות 'קיץ 
בעננים 2' של קוקה-קולה

המ־ הוזמנו  האחרון  רביעי  ביום 
בעננים  'קיץ  בפעילות  הזוכות  שפחות 
ישראל  בקוקה-קולה  מיוחד  לאירוע   '2
חוויה  הגדול:  בפרס  הזכייה  לקראת 

משפחתית מדהימה באירופה. 
ההדרכה  בחדר  התכנסו  המשפחות 
של קוקה-קולה, נהנו מכיבוד ומשתייה 
לקראת  מיוחדת  הדרכה  וקיבלו  בשפע 
הפעילויות  הטיסה,  הצפויה,  החופשה 
בהמשך  בנסיעה.  שכלול  מה  וכל 
שזכו  המשפחות  האירוע  אל  הצטרפו 
שעברה  בשנה  בעננים'  'קיץ  בפעילות 
ונהנו מחופשה מדהימה בלגונה הכחולה 

שבקפריסין.
מהשנה  והזוכים  הטריים  הזוכים 
הח־ את  שסיכם  בסרטון  צפו  הקודמת 

וויה של שנה שעברה והביא להם הצצה 
שמחכה  החדש  היעד  על  מסקרנת 
לזוכים השנה. תומר סגיס, דובר קבוצת 

ברכה  דברי  נשא  ישראל,  קוקה-קולה 
בפני המשתתפים. 

בשנה  הזוכות  מהמשפחות  נציג 
הקודמת סיפר למשתתפים על החופשה 
המדהימה שזכו לה לפני כשנה, עם דא־

גה של קוקה-קולה לכל פרט קטן וגדול, 
להביא  כדי  ברוחניות,  והן  בגשמיות  הן 

משגיח  ומהנה.  מושלמת  חוויה  לזוכים 
שהובא  התורה  ספר  הצמוד,  הכשרות 
התפילות  התורה,  שיעורי  במיוחד, 
החווייתיות  האטרקציות  וכמובן  במניין 
יצרו חופשה מדהימה שכל הזוכים חזרו 

ממנה עם טעם של עוד.
האזינו  גם  המשתתפים  לסיום, 

קוקה-קולה  מנכ"ל  מאת  ברכה  לדברי 
על  אותם  שבירך  חייקין,  הראל  ישראל, 
שזכו  המרגשים  המעשים  ועל  הזכייה 
ברכה  לדברי  וכן  הזולת,  למען  לעשות 
השיווק  סמנכ"לית  שמיר-קינן,  ש'  מפי 
לשבח  שציינה  ישראל,  קוקה-קולה  של 
את המעשים המיוחדים שביצעו המשפ־

חות ושזיכו אותם בפרס הגדול.
המשתתפים קיבלו סקירה מרגשת 
עמותת  מנכ"ל  שמואל,  דודי  מר  מאת 
'לשבוע מטובך' של חסידות קרעטשניף, 
העמותה  מתנדבי  של  הטוב  עשיית  על 
המחלקת אוכל ומשקאות לשוהים בבתי 
החולים ולמלוויהם, וכן מביאה טוב, אור 

ושמחה.
מזוודה  עם  הזוכים  יצאו  מהאירוע 
ציפייה  ועם  החופשה,  לקראת  ממותגת 
שמצפות  החוויות  לאינספור  מתוקה 

להם בבנסקו שבבולגריה.

צילום: קובי הר צבי

הדסה: ביקור רב רושם של רבני מכון יד הרמה בראשות נשיא 
המכון הגאון רבי מתתיהו דייטש ב'הדסה הר הצופים' 

יורחב שיתוף הפעולה בין 'הדסה' לרבני ויועצי המכון למען המשפחות הנצרכות לעצה ותושייה 
במרכז  התקיים  רושם  רב  ביקור 
רבני  כאשר  הצופים'  הר  'הדסה  הרפואי 
ויועצי המרכז לרפואה לאור ההלכה מכון 
יד הרמה בראשות נשיא המכון הגאון רבי 
מתתיהו דייטש שליט"א רבה של שכונת 
באגפי  מיוחד  לסיור  הגיעו  שלמה,  רמת 
אחרי  מקרוב  לעמוד  כדי  החולים  בית 
ההקפדות ההלכתיות שהנהיג רב המרכז 

הרפואי הרב משה קליין שליט"א.
בישיבה  החלו  המקיף  הסיור  את 
רב  עם  ביחד  החולים  בית  הנהלת  עם 
קליין  משה  הרב  'הדסה'  הרפואי  המרכז 
ת'  הד"ר  הצופים  הר  'הדסה  ומנהלת 
הוצגו  בישיבה  המחלקות.  ומנהלי  אלרם 
לקשר  הקשורים  נושאים  של  שורה 
לבית  שיש  החרדי  הציבור  עם  המיוחד 
קליין  הרב  ההלכתי-רפואי,  בצד  החולים. 
הקשר  את  נס  על  העלה  המכון  ידיד 
את  ושיבח  הרמה  יד  מכון  עם  האמיץ 
ההלכה  לאור  הרפואה  להכוונת  תרומתם 
והזכיר את מרן הגר"מ הלברשטאם זצ"ל, 
ממכווני  האחרון  בדור  הפוסקים  מגדולי 
הר־ עולמות  של  לקשר  הדרך  ומנחילי 

פואה וההלכה, ולזכרו ולהמשך דרכו פועל 
המכון.

כן הציג את השאלות החדשות שעלו 
הפתרו־ את  והלכה  רפואה  של  בנושאים 

נות שנמצאו להם על פי הוראותיהם של 
גדולי ישראל שליט"א, שאת בתיהם פקד 
אך לאחרונה. כמו כן הציג את ההסדרים 
לכשרות  בנוגע  החולים  בבית  שישנם 
מכשו־ מניעת  השבת  שמירת  המאכלים, 

לות בטומאת כהנים ועניינים נוספים. 
המכון  רבני  סיירו  הישיבה  בתום 
באגף חדרי הלידה החדשים שנפתחו רק 
מנהל  של  בלווי  החולים.  בבית  לאחרונה 
אגף נשים וילדות פרופ' שמחה יגל, שציין 
הנוחות  על  הפרטים  את  הרבנים  בפני 
החדשים  הלידה  בחדרי  שיש  המיוחדת 
של  האישית  לתחושה  מאוד  שתורמים 

לציבור  המיוחדות  וההנחיות  היולדות, 
החרדי.

המכון  חברי  סיירו  מכן  לאחר 
האגף  מנהל  בליווי  ילדים  במחלקת 
לסיור  הגיעו  משם  ברקון,  יעקב  פרופ' 
בליווי  הלב  ומערך  הצנתור  ביחידת 
ופרופ'  מושקט  הפרופ'  היחידות  מנהלי 
הציגו  אשר  הלב,  יחידת  מנהל  אלקלעי 

אשר  החדשה  הצנתורים  יחידת  את 
בתחום  מתקדמות  בטכנולוגיות  צוידה 

הקרדיולוגיה. 
על  סוכם  המערכתי  הסיור  בתום 
בין  הפעולה  שיתוף  והרחבת  העמקת 
לזוגות  לסייע  במטרה  המכון  ויועצי  רבני 
מלוא  את  לקבל  שיוכלו  לכך  הנצרכים 

המידע הרפואי. 

הורים מתבטאים:

''חיפשתי כבר במשך כמה ימים 
את ספר הלימוד הזה!''

אור  ספרי  לרשת  שהגיעו  הורים 
החיים בימים האחרונים, הופתעו לגלות 
כי ספרי לימוד אותם הם מחפשים כבר 
בכבוד  להם  שוכנים  ימים,  כמה  במשך 
על המדפים וממתינים בנחת, יחד עם כל 
החזרה  ביריד  שנמצאים  הלימוד  ספרי 

ללימודים של רשת ספרי אור החיים. 
הרב יעקב ביבלה, מבעלי רשת ספרי 
אור החיים, מוסר:  ''אכן, חבל להסתובב 
סביב סביב, ורק אז לגלות היכן הכל מו־
כן ונמצא. כאן, בעשרות סניפי ספרי אור 
שתמצאו  כדי  מאמץ  כל  עשינו  החיים, 

הכל, מיד וביד: ספרי קודש וחול, ילדים, 
בנים ובנות ובחורי ישיבות''. 

את  מכניסים  נצפים  רבים  ילדים 
ההגרלה  לתיבת  האישיים  פרטיהם 

רחפן  על  חמישי  יום  בכל  המתקיימת 
כל  משתתפים  בה  משוכלל,  מצלמה 
הרוכשים ביריד החזרה ללימודים באותו 

שבוע. 
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FLY CARD חברי מועדון הנוסע המתמיד של אל על ומחזיקי
SIXT יוכלו לממש נקודות בהשכרת רכב באמצעות שלמה

ההטבה תאפשר לחברי הנוסע המתמיד של אל על, לקבל 100$ הנחה בהשכרת 
רכב בחו"ל דרך שלמה SIXT, תמורת 250 נקודות טיסה בלבד, בנוסף ל-17%

הנחה על המחיר המלא
שלמה  הרכבים  השכרת  חברת 
של  בישראל  הבלעדית  נציגתה   ,SIXT
הנוסע  ומועדון  העולמית,   SIXT חברת
שיתוף  על  הודיעו  על,  אל  של  המתמיד 
בישראל,  מסוגו  וראשון  ייחודי  פעולה 
המת־ הנוסע  מועדון  לקוחות  במסגרתו 

מיד באל על יוכלו לממש נקודות טיסה 
שצברו, בהשכרת רכב בחו"ל.  

הח־ בין  הפעולה  שיתוף  במסגרת 
המתמיד  הנוסע  מועדון  לקוחות  ברות, 
כעת  כבר  ליהנות  יוכלו  על  אל  של 
מ-100 דולר הנחה בהשכרת רכב בחו"ל 
דרך שלמה SIXT, תמורת 250 נקודות 
על  הנחה  ל-17%  בנוסף  בלבד,  טיסה 
האשראי  כרטיס  מחזיקי  המלא.  המחיר 
לממש  שלא  שיבחרו   ,FLY CARD

את ההטבה, יוכלו לצבור 15 נקודות בגין 
כל השכרה. מימוש ההטבה מתבצע על 
על  אל  באתר  ההטבה  שובר  הורדת  ידי 
בתהליך  השובר  קוד  הזנת  מכן  ולאחר 
ההטבה   .SIXT שלמה  באתר  ההזמנה 
מועדון  ולתקנון  המבצע  לתנאי  בכפוף 
הנוסע המתמיד המפורסם באתר אל על 
ומכי־ שיווק  סמנכ"ל  יעקובי,  בועז 
בבשורה  "מדובר   :SIXT בשלמה  רות 
הנוסע  מועדון  לקוחות  עבור  אמיתית 
הפעם  זאת  שכן  על,  באל  המתמיד 
הראשונה בה ניתן לממש נקודות טיסה 
הנוסעים  בכך,  בחו"ל.  רכב  בהשכרת 
בעלויות  משמעותית  הנחה  לקבל  יוכלו 
וליהנות  בחו"ל,  רכב  להשכרת  הנלוות 
שאנו  הבינלאומי  השירות  מסטנדרט 

מספקים כנציגי חברת SIXT העולמית, 
בכ-120 השכרה  תחנות   4,500 הכולל 

מדינות ברחבי העולם". 
הנוסע  מועדון  מנכ"ל  טנר,  ליאור 
FLY האשראי  וכרטיס  המתמיד 

ולתת  להמשיך  רצון  "מתוך   :CARD
ערך ייחודי ובלעדי ללקוחות מועדון הנו־

 ,FLY CARD ומחזיקי  המתמיד  סע 
להרחבת  באסטרטגיה  ממשיכים  אנו 
לקוחותינו  של  הנקודות  מימוש  ערוצי 
כגון  הטיסה  מעולמות  מוצרים  למגוון 
ועכשיו  לחו"ל  נסיעות  ביטוח  מלונות, 
כל  בחו"ל.  רכב  השכרות  עבור  גם 
ללקוחותינו  לאפשר  מנת  על  זאת, 
המלאה  הטיסה  מחוויית  ליהנות 

והמשתלמת ביותר".

הצלחה אדירה: היענות שיא להרחבת פעילות המרכז 
לשיפור תפקודי המוח 'אלפא בריין סנטר' ברחבי הארץ

מאות הגיעו ושמעו על האימון המוחי שעתיד לשים קץ לקשיים שאיתם הם 
מתמודדים • ד"ר נתנאל, מנהלת המרכז, העניקה ייעוץ ובדיקה והתאימה תכנית 

טיפולים אישית • השיטה, הטכנולוגיה ואנשי המקצוע שהופכים את 'אלפא בריין 
סנטר' למרכז מספר אחד לטיפול באימון מוחי

כארבע שנים עברו מאז הוקם מרכז 
'אלפא בריין סנטר' ברמת גן ובירושלים 
קשיים  עם  שהתמודדו  מטופלים  ואלפי 
הטיפול  בזכות  כי  מעידים  מהותיים 
מן  לטובה  חייהם  את  שיפרו  במרכז 
שקבע  המרכז  כעת,  הקצה.  אל  הקצה 
סטנדרטים חדשים בארץ לטיפול באימון 
מוחי, בשיטה ובטכנולוגיה מהמתקדמות 
ברחבי  הבשורה  את  להפיץ  יצא  בעולם, 
ומעבר  מעל  הייתה  וההיענות  הארץ 

למצופה. 
יצאו  המרכז  של  המקצוע  אנשי 
לביתר עילית, בית שמש ומודיעין עילית 
וקיבלו מאות פונים שהגיעו, כדי למצוא 
מתמו־ הם  שאיתם  לקשיים  פתרון 

אימון   – הפתרון  ומצאו.  חיפשו  דדים. 
פולשני,  שאינו  וחדשני,  מתקדם  מוחי 
משמ־ שיפור  תוצאות  להשיג  המצליח 

יכולים  לא  אחרים  שטיפולים  עותיות 
להן.

מטפל  סנטר'  בריין  'אלפא  מרכז 
הפרעת  למידה,  לקויות  נפש,  בבעיות 
קשב וריכוז, מיגרנות ובעיות זיכרון, הנו־

בעות, בין היתר, מפעילות מוחית שאינה 
תקינה. הטיפול במרכז מצליח לתקן את 
שיפור  מושג  וכך  הזו  המוחית  הפעילות 
ויכולת  בסימפטומים  הפחתה  בצורת 
תפקוד גבוהה בהרבה בכל תחומי החיים. 
גם באוטיזם וסכיזופרניה שההתמודדות 
איתם היא לכל החיים מטפל המרכז בה־

זוכים  המשפחה  וכל  והמטופלים  צלחה 
לשיפור ניכר.

בריין  'אלפא  של  הקהל  קבלות  אל 
סנטר' הגיעו אנשים שמתמודדים במשך 
שנים עם בעיות מורכבות בהן הם עדיין 
משמעותית.  הטבה  להשיג  הצליחו  לא 
חלק גדול מהם מטופלים בתרופות ואף 
ניסו טיפולים שונים ולמרות הכול אינם 
מצליחים לנהל שגרת חיים תקינה לצדה 
צעד  בכל  אותה  המגבילה  ההפרעה  של 
לראשונה  שמעו  אנשים  אותם  ושעל. 
שלהם  הרב  לסבל  קץ  לשים  שאפשר 
מוחי  באימון  משלים  טיפול  בעזרת 
משופרת  חיים  איכות  להשיג  שבכוחו 

בהרבה מזו שהם מכירים.
בריין  'אלפא  במרכז  המוחי  האימון 

סנטר' אינו 'עוד טיפול שספק עוזר ספק 
בכ- בהצלחה  מוכח  המוחי  האימון  לא'. 

שאי  שיפור  שחווים  מהמטופלים   85%
אפשר לעמוד בפניו. אחוזי ההצלחה של 
אלו  את  תואמים  לציין,  חשוב  המרכז, 
הטי־ מבוסס  עליהם  במחקר  המדווחים 

רפואיים  במרכזים  ומיושם  שמוכר  פול 
בארץ ובעולם.

ופגש  הקהל  קבלות  אל  שהגיע  מי 
באנשי המקצוע של 'אלפא בריין סנטר' 
הנכונה.  הכתובת  אל  הגיע  שהוא  ידע 
ביופידבק  בנוירופידבק,  מטפל  המרכז 
לפני  לא  קוגניטיבי,  התנהגותי  וטיפול 
שהוא בודק את התאמת המטופל לטי־

פול ומתאים לו תכנית טיפולים אישית 
וכאן  שלו.  המוחית  לפעילות  בהתאם 
זה רק מתחיל, בשונה מטיפולים שונים 
שאינם מבוקרים ונתונים לפיקוח, במר־
מקרוב  עוקבים  סנטר'  בריין  'אלפא  כז 
מטופל,  כל  אצל  המושג  השיפור  אחר 
בכל טיפול, והכול בפיקוח אנשי מקצוע 
ובדיסקר־ בתחום  וניסיון  הכשרה  בעלי 

טיות ברמה המחמירה ביותר.

חברת 'אפיקים' מתגברת את 
הקווים בבין הזמנים בהיקף נרחב
הוסיפה קווים ייעודיים לחוף הנפרד באשדוד, ללונה פארק בב"ב ולגני יהושע

תושבי הערים ירושלים, בית שמש, 
ב"ב ואשדוד שכבר נהנים משרותי התח־

בורה הציבורית של 'אפיקים', יודעים כי 
המוטו שמוביל את החברה הוא לעשות 
הכל כדי שהציבור יזכה לשירות איכותי, 
אמין, וזמין בצורה מיטבית, במיוחד בת־
קופת בין הזמנים, כשהציבור נשען יותר 
ועולה  הציבורית  התחבורה  על  מתמיד 
בירוש־ אשר  הצדיקים  לקברי  בהמוניו 

אל  יוצא  השונים,  באתרים  מסייר  לים, 
ובכלל  באשדוד  אשר  והחוף  הפארקים 

מטייל ברחבי הארץ. 
הינן  הנוסעים  כמויות  זה  בזמן 
אדיר  תגבור  ומחייבות  מהרגיל  גבוהות 
לש־ מעבר  הרבה  הנסיעות,  מערך  של 

הנסיעות  כמות  מסוימות  בשעות  גרה. 
לדוג',  כך  כמה.  פי  עצמה  את  מכפילה 
בשעות אחר הצהריים כאשר החום מעט 
נחלש הצפי לכמות הנוסעים לכיוון י-ם 
'אפי־ חברת  ולכן  מהרגיל  גדל  ואשדוד 

קים' מתגברת את האוטובוסים בעשרות 

אחוזים בממוצע ובמאות אחוזים בפרט 
מהזמן הרגיל. תגבור נסיעות בשיעורים 
שכאלו הינו כמובן אתגר עצום ולשם כך 
מפעילה 'אפיקים' מערך תגבורים מיוחד 
הכולל שימוש בקבלני משנה ומשקיעה 
יזכו  שהנוסעים  במטרה  רבים  משאבים 
לגי־ ביחס  לתחבורה איכותית ומיטבית 

דול העצום בביקושים.
הק־ את  מתגברת  'אפיקים'  חברת 

ווים בבין הזמנים בהיקף נרחב ופותחת 
באשדוד,  הנפרד  לחוף  ייעודיים  קווים 

ללונה פארק בבני ברק ולגני יהושע.
ייעו־ קווים  הינם  הנוספים  הקווים 
לחוף  תקווה  ופתח  שמש  מבית  דיים 
הנפרד באשדוד ומבני ברק ללונה פארק 
איילון  לקניון  בסמוך  במיוחד  שהוקם 

ולפארק גני יהושע.
קו 452/453 בית שמש – חוף הנפרד 
אשדוד יוצאים בשיטת מלא וסע משתי 
תחנות בעיר: יהודה בן זאב / לוי אשכול 
וכן מנחל קישון / נחל שחם עוברים דרך 

יסודות, בית חלקיה וחפץ חיים. 
הנפרד  חוף   – תקווה  פתח   199 קו 
מפתח  השונות  בתחנות  עובר  אשדוד 
הנפרד  לחוף  ישיר  במסלול  תקווה 

באשדוד. 
עובר  יהושע  גני  ברק –  בני  קו 850 
הלונה  דרך  ברק  מבני  השונות  בתחנות 
פארק הסמוך לקניון איילון ולגני יהושע.
ביום  פעילותם  את  החלו  הקווים 
וימשיכו   (28.7.2019) תמוז  כ"ה  ראשון, 
עד לכ"ט אב (30.8.2019) ויופעלו לאורך 

רוב שעות היום לרבות ימי שישי.
הליך  על  להקל  מנת  על  לב,  שימו 
במזומן  תשלום  יתאפשר  לא  הנסיעה, 
באמצעות  רק  אלא  צבור  ערך  טעינת   /
כרטיס רב-קו טעון. אנא הערכו בהתאם 

וזכרו לטעון מראש.
'אפיקים' ממליצה להתעדכן  חברת 
בשעות היציאה והחזרה במוקד התחבו־

רה הארצי בטלפון: *6686
חופש נעים ובטוח!

נשיאת לשכת רו"ח ביקרה במכון כישורים שע"י בית 
המורה והביעה התפעלות מהמקצועיות המאפיינת את 

הלימודים ואת אחוזי המעבר הגבוהים של הבוגרות
גב' שטרק הביעה תמיכה וחיזוק לתלמידות שהחליטו לקחת על עצמן את מסלול הלמידה 
המאתגר. היא הוסיפה כי דווקא עכשיו יש ביקוש רב מאוד למתמחים ולרואי חשבון בשוק 

העבודה וכי המחסור החמור ברואי חשבון מוביל לכך שהשוק מצפה למתמחים ולרואי חשבון 
צעירים ולפיכך קל יותר למצוא עבודה בתחום

כישו־ במכון  ביקרה  נכבדה  אורחת 
את  מפעיל  אשר  המורה  בית  שע"י  רים 
ללימודי  והמקצועי  המבוקש  המסלול 
ראיית חשבון במגזר החרדי. נשיאת לש־

כת רואי החשבון בישראל גב' א' שטרק 
מהמקום  מקרוב  להתרשם  ביקשה 
אשר ממנו יוצאות בוגרות אשר עוברות 
באחוזי מעבר גבוהים את הבחינות של 

לשכת רואי החשבון. 
הלימוד  בכיתות  ביקרה  הנשיאה 
הל־ עזרי  במיטב  המצוידות  החדישות, 

שוחחה  החדשנית,  והטכנולוגיה  מידה 
לשאלותיהן  הקשיבה  התלמידות,  עם 
וההישגים  הלמידה  מרמת  והתרשמה 

הגבוהים. 
וחיזוק  תמיכה  הביעה  שטרק  גב' 
עצמן  על  לקחת  שהחליטו  לתלמידות 
את מסלול הלמידה המאתגר. היא הוסי־

פה כי דווקא עכשיו יש ביקוש רב מאוד 
למתמחים ולרואי חשבון בשוק העבודה 
וכי המחסור החמור ברואי חשבון מוביל 
ולרואי  למתמחים  מצפה  שהשוק  לכך 
למצוא  יותר  קל  ולפיכך  צעירים  חשבון 

עבודה בתחום.
היא הביעה הערכה רבה לתלמידות 
מתוך  המועצה  בחינות  במסלול  שבחרו 
ללמוד  שלא  ישראל  גדולי  של  הכוונה 
אתגרי  למרות  כי  ציינה  היא  באקדמיה. 
המסלול, ידוע כי הבוגרות הינן מצוינות 
מכירה  והיא  העבודה  לשוק  ומוכנות 
כוח  הן  החרדיות  שהבוגרות  ויודעת 
הגב'  שיש.  ואיכותי  טוב  הכי  העבודה 
שטרק סיפרה לתלמידות על השירותים 
הניתנים בלשכת רואי החשבון והזמינה 

כמתמחות,  בשירותים  להשתמש  אותן 
המקצו־ ההשתלמויות  על  בדגש  זאת 

ומיועדות  הלשכה  ע"י  המועברות  עיות 
גם לשכבת הסטודנטים.

לאחר מכן התקיימה פגישת עבודה 
בה  במכון  והמורות  ההנהלה  צוות  עם 
המכשילות  הבחינות  סוגיית  הועלתה 
ורמת התאמתן לדרישות המקצוע. הגב' 
ביוזמתה  אלו  בימים  כי  ציינה  שטרק 
סדרי  את  שתשנה  רפורמה  על  עובדים 
הבחינות ואופיין. היא ציינה את חשיבות 
הבחינות, המהוות חותם איכותי במיוחד 
לאור היעדר פיקוח הדוק מצד המכללות 

בלימודי המקצוע.
נשיאת לשכת רו"ח הביעה תקווה כי 

השינוי המיוחל שיקל במקצת על הבחי־
נות יגדיל את מעגל הלומדות. כיום ישנן 
הרבה תלמידות סמינרים ונשים בעלות 
ניגשות  שאינן  גדול  הצלחה  פוטנציאל 
היא  מהבחינות.  חשש  בשל  למקצוע 
פועלת  החשבון  רואי  לשכת  כי  ציינה 
וכי  החרדיים/ות  החשבון  רואי  לחיזוק 
כיום ראיית חשבון הינו אחד המקצועות 
לנשים  ביותר  והמתאימים  הנחשבים 
שיתופי  על  סוכם  המוכשרות.  החרדיות 
פעולה בעניין שירותי הלשכה שיתאימו 

לתלמידות.
המרצות  צוות  השתתפו  בביקור 
המקצועי שהינן חברות הלשכה והן ציינו 
לשבח את פעילותה של גב' שטרק למען 
פנייה  לכל  האישי  יחסה  ואת  פרט  כל 

שמגיעה לשולחנה בלשכה.
רו"ח  החוג,  ראש  השתתף  כמו"כ, 
בפירמת  אשכול  ראש  טולדנו,  יואל 

BDO וצוות משרדו.
קבוצת  מראשי  הינו  טולדנו  רו"ח 
רואי החשבון החרדיים בלשכה. הקבוצה 
פועלת רבות לקידום ההקלות בבחינות 
ולמתן זכויות שוות לסטודנטיות ולרואי 

החשבון במגזר החרדי.
 מכון כישורים פועל כבר שנים בת־
מועצת  לבחינות  התלמידות  הכנת  חום 
רואי החשבון. אחוזי המעבר במכון הינם 
161% שהם   77% על  ועומדים  גבוהים 
אין  הנבחנים!!  אוכלוסיית  לכלל  ביחס 
המבוקשות  ההתאמות  ביצוע  כי  ספק 
אחוזי  את  יותר  עוד  יגדיל  הלשכה  ע"י 
מהמגזר  הנבחנות  מעגל  ואת  המעבר 

החרדי.

במיוחד לימי בין הזמנים:

גולדיס מרחיבה את שעות הפעילות 
ומציעה תפריט מיוחד לכבוד הקיץ

היפה  הדרך  זו  בירושלים  נופש 
ביותר לנצל את החופשה. הרי ירושלים 
הקסומים, העיר העתיקה, האטרקציות 
ללא  הצלול-  ההרים  אויר  המגוונות, 
ספק, ירושלים היא אחת הערים המו־

עדפות ביותר לחופשה מיוחדת. 
נופש בירושלים הוא מקסים אבל 
גורמה  ארוחת  עם  בירושלים  נופש 
לחופשה  מתכון  כבר  זה  גולדיס-  של 

מושלמת.
היוקרתית,  גולדיס  מעדניית 
בסמיכות  ירושלים,  בלב  הממוקמת 
לאולמי בית ישראל, מזמינה את ציבור 
הנופשים להשלים את החופשה בארו־
חות גורמה מיוחדות כמיטב המסורת 

של גולדיס.
לרגל בין הזמנים מרחיבה גולדיס 
תהיה  המעדנייה  הפעילות.  שעות  את 
מ-  חמישי  עד  ראשון  בימי  פתוחה 

שישי  ובימי  חצות  ועד  בבוקר   11:00
מ-7:00 בבוקר עד 15:00 אחר הצהריים. 
של  הגורמה  מעדניית  גולדיס, 
את  גם  מתאימה  המוכן,  האוכל 
מגוון  ומציעה  הקיץ  לכבוד  התפריט 
מיוחדות,  גורמה  ארוחות  של  רחב 
וקיציים  מפתיעים  טעמים  מגוון 
עשיר  אווי  טייק  ותפריט  במיוחד 
מס־ בכל  לדרך  כפינוק  לקחת  שכיף 

ממנות  תיהנו  לסיום,  שתבחרו.  לול 
מיוחדים  ומאפים  קינוחים  אחרונות, 

ומרעננים. 
לגולדיס,  תקפצו  הדרך  על  אז 
האיש,  היחס  עם  שם  לכם  ממתינים 
האוירה הנעימה והתפריט המנצח כדי 
להפוך את הקיץ שלכם למרענן יותר, 

עשיר יותר וטעים יותר! 

מלון גלי צאנז עם ההצעה המושלמת 
לפסק זמן שמתאים לכם

וגם  מסתיים,  אוטוטו  הזמנים,  בין 
האחרון  הרגע  את  אוהבים  אתם  אם 
מחופשה  ליהנות  עדיין  יכולים  אתם 
בחוויות,  מלאה  מושלמת  משפחתית 
ושמרטפיה  מרתקות  הפעלות  תוכניות, 
על  להתענג  צאנז,  גלי  במלון  לילדים 
בחוף  לרחוץ  משובחות,  גורמה  ארוחות 
הים הנפרד למול המלון ולהרגיש חופש 
של  מיוחדים  מדילים  וליהנות  אמיתי 
החל  החלטה  למהירי  האחרונה  הדקה 

מלילה אחד בבין הזמנים.
@דיל אמצ"ש ייחודי לזוגות

ההז־ זו  לשגרה,  החזרה  אחרי  רגע 
בשקט  השנה  את  לסיים  שלכם  דמנות 
ושלווה מול הים באווירה חרדית כשרה 
המחודש  צאנז'  'גלי  במלון  למהדרין, 
והמפואר, הנותן מעטפת של נופש זוגית 
ומרגיעה,  משחררת  באווירה  מיוחדת 
ומצבורים  מחודשים  בכוחות  להתמלא 
של כח לשנה חדשה מלאה בכל טוב עם 
דיל אמצע שבוע מיוחד לסוף שנה: רק 
600 ש"ח לילה לזוג, מינימום 2 לילות על 

בסיס לינה וארוחת בוקר.
מעניק  צאנז  גלי  במלון  האירוח 
חוויה קסומה לצד אווירה יהודית חמה, 

מכובדת ושמורה עם צוות אדיב ומקצו־
לכל  הלב  מכל  שירות  המעניק  יר"ש  עי 

אורחי המלון.
לפני שנה, עבר מלון 'גלי צאנז' שי־
מחדש  נבנו  החדרים  כל  היסוד,  מן  פוץ 
הוא  וכיום  רב  בהדר  טעם  בטוב  ורוהטו 
המלון היוקרתי ביותר בכשרות למהדרין 

מן המהדרין מול הים 
מחוויית  ליהנות  מוזמנים  אתם 
עשי־ גורמה  מארוחות  מושלמת,  אירוח 

רות בטעמים.
09-8621777 להירשם:  הזדרזו 
בטעם  מושלמת  מחופשה  וליהנות 

שלכם.

כן, זה נכון במאה אחוזים:

מאה אחוזים מימון ללימודי הנדסאים 
לגברים במרכז החרדי להכשרה מקצועית!

ממתינה  שלך  שהפרנסה  לך  נראה 
לך  היתה  לא  אבל  ההנדסאים,  בתחום 
תזדרז,  הלימודים?  את  לממן  היכולת 
להכשרה  החרדי  במרכז  בקשה  תגיש 
מקצועית למימון לימודים, ותוכל ללמוד 
ועיצוב  אדריכלות  חשמל,  בנין,  הנדסאי 
במאה  סייבר,  והגנת  תוכנה  או  פנים, 

אחוזי מימון!
מקצועית  להכשרה  החרדי  במרכז 
למסלול  ועדכני  חדש  כיוון  פותחים 
הכלים  ערכת  את  לך  שיעניק  הירוק, 
לעולם  חלקה  לכניסה  המושלמת 

החדש  תוכנה  הנדסאי  קורס  ההייטק. 
של  ביותר  המתקדמת  במתכונת  בנוי 
האח־ המילה  את  שמבטיח  מה  מה"ט, 

עלינו!  הכסף  והבונוס:  בתחום.  רונה 
מלא  מימון  יקבלו  בקורס  המשתלמים 
את  כי  הזדרזו,  רק   – הלימודים  לשכר 
המסמכים הרלוונטיים להסדרת המימון 

יש להגיש עד ר"ח אלול, ה-01.09.
מפשרת  הבלתי  המסורת  "כמיטב 
חומר  את  יעבירו  החרדי,  המרכז  של 
מהראשונים  מנוסים  מרצים  הלימודים 
בתחומם, שיקנו לתלמידים את כל הידע 

להנד־ אותם  ויהפכו  המעשיים  והכלים 
סאים מוכשרים במיוחד", אומר אברהם 
המנכ"ל  החרדי.  המרכז  מנכ"ל  הורן, 
ההנד־ מגמות  בוגרי  כי  לציין  מוסיף 

בשוק  גבוהה  לפופולריות  זוכים  סאים 
את  עובר  ההשמה  כשאחוז  העבודה, 

רף ה-90%. 
עשרים  כוכבית  עכשיו:  חייג  פשוט 
לאחד  והירשם  וחמש,  ארבעים  ושתיים 
בקרוב  הנפתחים  המסלולים  ממגוון 
במרכז החרדי להכשרה מקצועית, בדרך 

לעוד מקצוע מכובד ומפרנס.

הילד סובל מהפרעת קשב? כך 
תתאימו לו את הטיפול הנכון

הורים ומחנכים, המאמר הזה מיועד עבורכם: רגע לפני פתיחת שנת הלימודים, 
הנה כל מה שאתם צריכים לדעת על הפרעות קשב וריכוז והטיפול המומלץ 

להתמודדות עם התופעה • מאת: ד"ר אריה אשכנזי
הפרעה  הן  וריכוז  קשב  הפרעות 
בגיל  המופיעה  נוירו-התפתחותית 
היא  מהם  גדול  חלק  כשאצל  הילדות, 
ממשיכה גם בגיל מבוגר. ע"פ אומדנים 
הילדים  מכלל  אחוזים  כ-10  שונים, 
קשב.  מהפרעות  סובלים  באוכלוסייה 
המקור להפרעת הקשב הוא לרוב גנטי, 
מש־ מבן  יותר  ישנו  רבות  פעמים  ולכן 
רבים  אצל  בהפרעה.  הלוקה  אחד  פחה 
מהילדים הפרעות הקשב והריכוז מלוות 
למידה,  ליקויי  כמו  נוספים  בליקויים 
הפרעות  וסנסוריים,  מוטוריים  קשיים 

במצב הרוח ובעיות התנהגות.
ללא טיפול מתאים, הילדים נאלצים 
בית  במסגרת  אתגרים  עם  להתמודד 
הספר ומחוצה לו שעלולים להשפיע לא 
גם  אלא  הלימודיים,  הישגיהם  על  רק 
היחסים  ועל  שלהם  העצמי  הדימוי  על 
בית  גיל  עד  הרך  בגיל  הטיפול  בבית. 
הספר מתמקד בשיפור התפקוד, על ידי 
הדרכת הורים או טיפולים אלטרנטיביים 
שונים, אך לטיפולים אלו הצלחה שאינה 
מוכחת דיה. בגילאים אלו טיפול תרופתי 
הטי־ בהם  קיצוניים  במקרים  רק  ייבחן 
פולים אינם נוחלים הצלחה והילד עלול 

לסכן את עצמו או את סביבתו.
החל מגיל בית ספר אפשר להתחיל 
לטפל בילדים באמצעות טיפול תרופתי. 
אך  גיל,  בכל  יעיל  התרופתי  הטיפול 
חשוב להתחיל אותו בזמן כדי לא לפגוע 
אלא  הלימודיים  בהישגיו  רק  לא  בילד, 
בהתפתחות החשובה של הדימוי העצמי 
הצעירים.  בגילאים  שנבנים  והביטחון 
וריכוז  קשב  מהפרעות  הסובלים  ילדים 
באינטראקציות  להתקשות  עלולים 
חברתיות, אם זה לחכות לתורם, לחלוק 
בהתנהגות  או  שלהם  הצעצועים  את 
ובצעקות.  בהתרוצצות  המתבטאת 
שלהם  הקשב  שהפרעת  ילדים  ואילו 
מתאים  תרופתי  טיפול  ידי  על  מאוזנת 
יותר  ליהנות  במעשיהם,  לשלוט  יכולים 
מקשרים חברתיים ובכך הדימוי העצמי 
קשב  הפרעת  להשתפר.  יכול  שלהם 
מאוזנת משפיעה גם על היחסים בבית: 

כשהילד מרגיש טוב יותר עם עצמו, גם 
ההורים יכולים ליהנות יותר מחברתו.

משימה  היא  הטיפול  @התאמת 
מורכבת

של  מגוון  מצוי  התרופות  מדפי  על 
טיפולים להפרעות קשב וריכוז: תרופות 
ממריצות ממשפחת מתילפנידאט (ריט־
לין או קונצרטה), או ממשפחת האמפ־

טמינים (כמו ויואנס ואטנט). קיימת עוד 
קבוצה של תרופות שאינן ממריצות, כמו 
הסטרטרה. לכל התרופות הממריצות יש 
תופעות לוואי די זהות, השכיחות שבהן 
הן כאבי בטן, כאבי ראש, עצבנות, חוסר 
בתיאבון וירידה במשקל. תופעות הלוואי 
כולן  אך  שבועות,   3-4 להימשך  עלולות 

הפיכות.
ההיצע הרחב מאפשר הרכבי טיפול 
מגוונים ויעילים ומעלה באופן משמעותי 
את סיכוייו של המטופל להתמודד היטב 
עם הפרעות הקשב והריכוז, אך התאמה 
משימה  היא  ביותר  הנכון  הטיפול  של 

מורכבת.
מתילפנידאט  התרופות  משפחת 
אפשריים,  מינונים   11 מכילה  לבדה 
רחב.  מינונים  מגוון  התרופות  ליתר  וגם 
התגובה  אך  יעילות,  כולן  התרופות 
אינדיבידואלית,  היא  השונים  לטיפולים 
תרופה  איזו  לקבוע  יהיה  קשה  ולכן 
מתאימה לכל חולה. ומכיוון שלתרופות 
אלו משך השפעה שונה, חשוב גם לבחון 
מהו משך ההשפעה הנדרש לכל מטופל: 
SR ריטלין  שעות,  ל-4  משפיע  ריטלין 

השפעה   LA לריטלין ואילו  שעות,  שש 
הנמשכת שמונה שעות. תרופת הפוקלין 
XR משפיעה למשך עשר שעות ותרופת 
הקונצרטה משפיעה למשך 12 שעות. גם 
האמפטמינים  ממשפחת  התרופות  את 
אט־ השפעתן,  משך  לפי  לחלק  אפשר 
השפעת  שעות,   5 למשך  משפיעה  נט 
ואילו  שעות,  עשר  נמשכת   XR האדרל

הויואנס משפיע למשך 13-14 שעות.
או  משפיעה,  אינה  התרופה  כאשר 
יש  נסבלות,  בלתי  הלוואי  שתופעות 
מקום להחליף ולנסות תרופות מהקבו־
צות השונות. מטופל שלא מגיב לקבוצה 
טיפולית אחת עשוי להגיב היטב לקבו־

צה שניה, ולהיפך.
התרופה  לבחירת  העיקרי  המפתח 
הוא כמה שעות ביום הילד זקוק לסיוע 
קשיים  עם  שמתמודד  ילד  התרופתי. 
בחוגים  הספר  בית  לשעות  מחוץ  גם 
חברתיים, שיעורי בית, ארוחות ערב מש־
ארוכת  לתרופה  זקוק  וכדומה,  פחתיות 
טווח. תרופה זו לא מצריכה לוגיסטיקה 
מסובכת שכן היא מכסה את רוב שעות 
היום והילד לא צריך לזכור לקחת כדור 

נוסף במהלך היום.
היבט נוסף שחשוב להביא בחשבון 
הוא אופן נטילת התרופה. כיוון שלא כל 
לפירוק,  או  לכתישה  ניתנות  התרופות 
כדורים  לבלוע  שמתקשים  ילדים  עבור 
בתרופות  להשתמש  אפשרות  קיימת 
או  ויואנס,  כמו  במים  לחלוטין  הנמסות 
בכאלה שניתן לפזר על כף או כפית מזון 
בכל   .XR ואדרל   LA ריטלין  כמו  רך 
מקרה, יש לזכור כי מטרת הטיפול אינה 
אלא  המורים,  או  ההורים  את  לרצות 
לסייע לילד, והנקודה המכרעת בשיקול 
האם להתאים לילד טיפול קצר או ארוך 

טווח היא טובת הילד.

מומחה  הוא  אשכנזי  אריה  *ד"ר 
לנוירולוגית ילדים ורפואת ילדים, מנהל 
בקופ"ח  הנוירו-התפתחותית  היחידה 
לנוירולוגיה  נועם  מרכז  ומנהל  לאומית 

פסיכולוגיה ודידקטיקה ברעננה

מקבלים שכירות מיידית! השקעה מעולה
ואמי־ גדולה  חברה   ,MHR1 חברת
נה, מומחית בהשקעה בנכסי נדלן מניבים 

במינימום סיכון. 
שמר־ משקיעים  הם  החברה  מנהלי 
ניים שאינם אוהבים סיכונים, והקו המנ־
חה בכל ההשקעות גם הוא קבוע ושמרני:
הכ־ גרמניה,  במערב  רק  משקיעים 

לכלה הכי חזקה והכי יציבה באירופה.
משקיעים רק בנכסים קיימים שכבר 
במאה  ארוך,  לטווח  בחוזים  מושכרים 

אחוזי תפוסה.
מסחריים  בנכסים  רק  משקיעים 
ואמינים  איכותיים  לשוכרים  המושכרים 
וחברות  בנקים  ממשלתיות,  חברות  כמו 

עם דירוג האשראי הגבוה ביותר.
חברות  עם  יחד  פועלת  החברה 
נכסים  באיתור  המתמחות  מקומיות 
חדשים,  כמעט  או  חדשים  איכותיים, 
במצב תחזוקה מעולה, ועם חברת ניהול 

שמופקדת על הניהול השוטף. 
והיציבים  הארוכים  השכירות  חוזי 
מבטיחים תשואה מהיום הראשון, והשוק 
לממש  האפשרות  את  מספק  הצומח 
בתשואה  ספורות  שנים  בתוך  הנכס  את 

מרשימה.
שמתקבלת  יפה  בתשואה  מדובר 
שלנו  משקיעים  הראשון.  מהחודש 
בחו־ חודש  השכירות  דמי  את  מקבלים 
שוויצרי.  שעון  כמו   – שנים   7 כבר  דשו, 
הנכס,  של  הערך  עליית  את  יש  בנוסף - 

כשמדיניות החברה היא לשאוף למימוש 
הנכס בתוך מספר שנים. זה אומר שלצד 
את  פוגש  המשקיע  החודשית  התשואה 
שנים,  מספר  בתוך  בחזרה  הכסף  כל 

בתוספת תשואה נאה.
על  רגליים  עם  מתנהלת  החברה 
ולא  חשבון  בלי  ממנפים  לא  הקרקע, 
עובדים  אלא  הבאה,  להשקעה  רצים 
אחד,  נכס  עם  פעם  כל  מסודרת,  בצורה 
עבור  אותו  לרכוש  מסיימים  כאשר  ורק 

המשקיעים, עוברים אל הנכס הבא.
הקשר  איש  הוא  כהן  רפאל  הרב 
אנשים  שלנו.  החרדי  לציבור  הישיר 
בשעות  (גם  להתקשר  בנוח  מרגישים 
הערב המאוחרות). נפגשים, מדברים עם 
משקיעים ותיקים שלנו, מקבלים את כל 
מהאמינות  מרוצים  השם  וברוך  המידע, 

ומהמקצועיות.
ליצירת קשר: 03-7175948.

הרבה מעבר לפוליטיקה: האנשים 
שעלולים לשלם בחייהם בגלל הבחירות
סקרים? ספקולציות? עבור חולים רבים מערכת הבחירות הנוספת שנכפתה על 
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הקודמות,  הבחירות  שהוכרזו  מאז 
כלכלת  מתנהלת  לשנה,  קרוב  לפני 
(בתמ־ שפירושו   ,1/12 בתקציב  ישראל 

צות נמרץ) התנהלות על בסיס התקציב 
בהתאם  חלוקתי  מפתח  לפי  הקודם, 
היה  הזה  המצב  השנה.  חודשי  ל-12 
אמור להיפתר עם הקמת ממשלה חדש 
כמו   – שלליברמן  אלא  הקיץ,  בתחילת 
היו   – נוספים  פוליטיים  לשחקנים  גם 

תכניות אחרות. 
מי  יש  המקרו-כלכלית  ברמה  בעוד 
יש  שבפועל  הרי  לשבח,  זאת  שדורשים 
הרס־ השלכות  מספר  הזאת  למציאות 

ניות, כשהחמורה והעצובה מכולן קשורה 
לחולים ובני משפחותיהם. 

באופן  הזקוקים  בחולים  מדובר 
מצילות  ותרופות  לטכנולוגיות  נואש 
להם  ואין  מאוד  יקרה  שעלותן  חיים 

יכולת לעמוד בה. 
על  יהבם  את  שמו  הללו  החולים 
אך  הבריאות,  סל  תקציב  של  הגדלתו 
הכלכלית  והמדיניות  הבחירות  בשל 
 – לגדול  צפוי  אינו  התקציב  המתוארת 
המומחים  בין  קונצנזוס  שקיים  למרות 
ב-750 לגדול  חייב  שהתקציב  כך  על 
על  לענות  כדי  לפחות  שקלים  מיליון 

הצרכים הקריטיים. 
גדל  שעברה  בשנה  לדוגמא,  כך 
 .₪ מיליון  ל-460  בקרוב  הסל  תקציב 
והטיפולים  התרופות  על  השמחה  לצד 
שנכנסו, נותרו מחוץ לסל מספר טכנולו־
גיות מצילות חיים בתחום סוכרת, וירוס 

הפפילומה, סרטן המוח ועוד. 
"במקום לדבר על הדברים שנכנסו, 
צריך הפעם לדבר על התרופות שלא נכ־

נסו: תרופה לחולי סוכרת בדרוג הראשון 
סרטן  לחולי  פרוצדורה  הרופאים,  של 
המוח בעדיפות גבוהה של האיגוד האונ־
HPV-ה בחיסון  הזנים  הרחבת  קולוגי, 
הציבור  בריאות  מומחי  על-ידי  המומלץ 
ועוד",  העין,  רשתית  למחלות  ותרופות 
אמר יו"ר ועדת סל הבריאות, פרופ' רוני 

גמזו, לאחר סיום עבודת הוועדה. 

שלם  מרגיש  "אינני  הודה:  אף  הוא 
עד הסוף עם המשימה שהוטלה עליי". 

סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן 
התייחס לנושא לאחר סיום עבודת הווע־

דה ואמר: "אני סבור שהגענו למצב שיש 
לתת  כדי  הסל  תקציב  בהגדלת  צורך 
מענה לצרכי הבריאות הקיימים ולכן אני 
מתכוון לדרוש בהסכם הקואליציוני הבא 
הגדלת סל התרופות ל-700 מיליון שקל".

החולים?  של  מהצד  נראה  זה  ואיך 
ה-30 בשנות  אשה  שפיגולין,  ר'  הגברת 
סרטן  עם  כשנה  שמתמודדת  לחייה, 
האזרחית  הוועדה  בפני  הופיעה  המוח 
תיארה  היא  הבריאות.  מערכת  להצלת 
היא  עמה  הלא-פשוטה  הסיטואציה  את 
מתמודדת. "אני חולת סרטן המוח שנפל 
עלי ביום בהיר אחד. אחרי שעברתי את 
לטכנו־ נזקקת  כיום  אני  הטיפולים,  כל 

לוגיה כדי להאריך חיים. הצלחתי לקבל 
מוגבלת  לתקופה  אבל  המכשיר  את 
לחיות  רוצה  אני  בלבד.  שנתיים  של 
לא  אני  שנתיים.  רק  לא  ארוכים,  חיים 
מבינה למה אני לא מקבלת את הטיפול 
יורו  אלף   18 עולה  המכשיר  מהמדינה. 
להרשות  יכול  לא  חולה  אף  בחודש. 

זאת לעצמו".
אשה  הייתי   2018 "עד  לדבריה, 
פרכוס,  הרגשתי  אחד  יום  בריאה. 
המוח.  סרטן  ומצאו  אותי  וניתחו  בדקו 
הטיפול  רגע.  בן  לגמרי  השתנו  חיי 
מכשיר  הוא  אותי  להציל  שיכול  היחיד 
לי  מאפשר  הוא  לראש,  לי  שמחובר 

לחיות".
שפיגו־ מדברת  עליה  הטכנולוגיה 

לסל  נכנסה  שלא  הטכנולוגיה  היא  לין 
שגרם  דבר  שעברה,  בשנה  התרופות 
לפרופסור גמזו להביע צער עמוק. תק־
וותה של הגברת שפיגולין, כמו גם מאות 
חולים נוספים, היא שהטכנולוגיה הזאת 
שעה  שלפי  תקוה  השנה,  לסל  תיכנס 
הסיטואציה  בעקבות  להתבדות  עלולה 

התקציבית המתוארת. 
אשה  היא  ח,  לבד.  לא  שפיגולין 

לנשים.  ייחודי  בסרטן  שחולה  חרדית 
שהמענה  סרטן,  של  אלים  בזן  מדובר 
הרפואי האפקטיבי היחיד שלו זו תרופה 
נושאת  הזאת  התרופה  זג'ולה.  בשם 
בשורה כפולה: היא גם אפקטיבית יותר 
פחות  בהרבה  כרוכה  וגם  מכימותרפיה 

ייסורים ותופעות לוואי, אם בכלל. 
מסתכמת  שלה  שהעלות  אלא 
סכום  בחודש,  שקלים  אלפי  בעשרות 
שעבור רוב מוחלט מקרב מאות החולות 

בישראל, אינו בא בחשבון. 
נוראית:  היא  זה  של  המשמעות 
במקום להחלים מהמחלה, עשרות נשים 
מתות ממנה מידי שנה – רק בגלל שאין 

להן כסף להציל את חייהן. 
הזאת,  שהתרופה  שנים  כמה  כבר 
שהיא מצילת חיים ללא כל ספק, נופלת 
ברגע האחרון ולא נכנסת לסל התרופות. 

לא ברור למה. 
גם  כמו  לח,  היתה  השנה  דווקא 
ישתנה  שמשהו  תקוה  החולות,  ליתר 
אך  חייהן.  את  שתציל  לתרופה  בקשר 
כאמור, הסיטואציה התקציבית שכפתה 
בחייהן  לעלות  עלולה  הבחירות  מערכת 

של החולות. מפחיד. 
למרות תמונת המצב העצובה והמ־

אומרים  לא  החולים  שתיארנו,  בעיתה 
הוועדה  ביו"ר  יהבם  את  ותולים  נואש 

החדש, פרופ' זאב רוטשטיין. 
משו־ הבריאות  במערכת  גורמים 
מלמד  רוטשטיין  של  מינויו  כי  כנעים 
שקיים סיכוי משמעותי להגדלת תקציב 
הסל. "רוטשטיין הוא אוטוריטה מוערכת 
ונחושה. היכולת שלו להזיז דברים ולה־

ביא הישגים ותקציבים גם מול פקידים 
עקשנים – מוכחת וידועה. הוא לא היה 
התפקיד  את  עצמו  על  לקחת  מסכים 
ברורה  אינדיקציה  ללא  הזה  הרגיש 
את  משמעותית  להגדיל  בכוחו  שיהיה 
ומוסיפים  מציינים  הם  הסל",  תקציב 
לסגן  רוטשטיין  שבין  האמיץ  הקשר  כי 
שר הבריאות הרב ליצמן מהווה אף הוא 

סיבה גדולה לאופטימיות. 

מגבון לח תמיד לפח!
סוגיית המגבונים הלחים והשלכתם 
המורכבות  הסוגיות  אחת  היא  לאסלה 
עמה אנו נאלצים להתמודד באיגודן, גוף 
הפרושים  תושבים  מיליון   2.5 המשרת 
המחוברות  מקומיות  רשויות  פני 24  על 

לשפד"ן.
מ-40 פחות  לא  מגיעות  יום  בכל 
טונות של פסולת למי הביוב של גוש דן. 
אותה  מתוך  אחוזים  כ-75  יום.  בכל  כן, 
ממגבונים  מורכבת  פסולת  של  כמות 
לחים, כולל אלו הנחשבים ל"מתכלים", 
מתכ־ באמת  שהם  עד  שבפועל  למרות 

לים נגרם נזק רב. 
 המגבונים הלחים הנשטפים לצנרת 
עושים את דרכם אל מערכות סינון של 
ויוצרים  שפד"ן  ומכון  שאיבה  תחנות 
את  סותמות  אשר  גדולות  בד  פקעות 
ביוב  להתפרצויות  ואחראיות  המערכות 
קשות. שטיפתם באסלה מובילה לסתי־
מות קשות במערכות הביוב הביתיות או 
כאמור  הביוב  להצפת  הבניין,  כלל  של 
המלווה  קשה  תברואתי  מפגע  וליצירת 
מחלות.  ואף  זיהומים  רעים,  בריחות 
עלות תיקון הנזק גבוהה, ופוגעת באיכות 

החיים.
קשה להעריך את הנזק הכלכלי, אך 
עלות העבודה לתיקון התקלה מסתכמת 
בעשרות ומאות אלפי שקלים בכל פעם, 
הנזק  על  שדיברנו  לפני  עוד  זאת  וכל 

האקולוגי המצטבר. חלק גדול מגלישות 
כלל  בדרך  הן  ברחובות  שנראות  הביוב 

כתוצאה ממגבונים. 
בקמפיין  יצאנו  האחרונה  בתקופה 
ברק  בני  של  המים  תאגיד  עם  משותף 
'מי ברק' כדי להעלות את המודעות של 
תושבי העיר לנזק הרב הנגרם כתוצאה 

מהשלכת מגבונים לחים לאסלה. מעבר 
של  הברוכה  והיוזמה  הטובות  למילים 
הכל  כי  נזכור  שכולנו  חשוב  התאגיד, 
נמצא בידיים שלנו, בס"ד. הדברים פשו־
טים הרבה יותר: מגבון לח תמיד לפח!

מנכ"ל   - אוקון  מרק  הוא  הכותב 
איגודן

נערכים לתחילת הזמן עם נעלי 
איכות נוחות – נעלי אומן ביד אומן

50 שנה הולכים על אומן ולא עוצרים לרגע
כאשר נערכים לתחילת הזמן, רוצים 
ואיכו־ נוחה  נעל  ינעלו  שהבנים  לדעת 

תית, חזקה ובלתי מתרפטת, שלא תיקח 
מהם אפילו רגע מיותר של תשומת לב, 

והראש יהיה מונח רק בגמרא...
מייצרים  שנה  מחמישים  יותר  כבר 
מתוך  איכותיות,  נעליים  אומן  בחברת 
הר־ כף  אנטומיית  של  מוחלטת  הבנה 

ארבעה  זה  למקצוע  גדולה  וחיבה  גל 
רוכשים  כאשר  אחרת,  נשמע  זה  דורות. 
נושמים  הם  חייהם  שכל  מאנשים  נעל 

נעליים.
נקודות  בכל  מרשימה:  התוצאה 
מהליין  ולהתרשם  לראות  ניתן  המכירה 
המיוחד והאיכותי הנקרא 'אומן גולד' – 
נעל אלגנטית ומעוצבת בקו עדין ומיוחד 

לקהל החסידי.
האיכות  ממתודולוגיית  כחלק 
את  אומן  חברת  מייצרת  המפעל,  של 

ועם  כחול-לבן  מקומי  בייצור  הנעליים 
חומרי גלם יקרים במיוחד, מה שמסביר 
את הסיבה שנעלי אומן מחזיקות לאורך 
זמן, הרבה יותר מכל נעל אחרת בשוק, 

גם אלו היקרות פי כמה. 

הייחודיות של נעלי אומן מתבטאת 
בין השאר בטכנולוגיה אירופית חדשנית 
החברה,  מומחי  פיתחו  אותה  ומדויקת, 
הגפה,  אל  ישירות  מוזרקת  הסוליה  בה 
בלתי  אחת  כיחידה  נעל  נוצרת  וכך 

נפרדת. 
לנעלי אומן מבנה אנטומי אורטופדי 
המשפר את תחושת הנוחות בנעל, מקל 
הרגליים  וכפות  הרגליים  עייפות  על 
בעמידה ממושכת ותומך בכף הרגל עם 

כל צעד. 
נעלי אומן מופיעות בשלוש סדרות 
עיקריות: אומן בייסיק, נעל נוחות איכו־
תית; אומן גולד, נעל אלגנטית מעוצבת 
אורטו־ נעל  קומפורט,  ואומן  עדין  בקו 
לרגליים  מקסימלית  תמיכה  עם  פדית 
ארבע  נעל  לכל  השדרה.  עמוד  ולכל 
התאמה  שמאפשר  מה  רוחב,  מידות 

מדויקת לכל כף רגל. 

גירוד זה לא תמיד ענין של מזל

גם בחזרה לבית הספר קונים הדרין
'הדרין' מציג מארז לטיפול בכינים ובביציהן ולהגנה מהתרבות הכינים • המארז 
כולל 2 מוצרים במחיר מיוחד: הדרין ONCE - משמיד גם את הכינים וגם את 

ביצי הכינים, הדרין פרוטקט - מונע התרבות כינים על הראש
לבית  לחזרה  מתכוננים  כבר  כולם 
הספר. קונים את הציוד, התיקים וכל מה 

שצריך. ומה עם הראש?
לטפל  נזכרות  אנחנו  כלל  בדרך 
בפתחנו.  כשהיא  רק  השלישית  במכה 
כי  עולה   (2017) בישראל  שנערך  מסקר 
האימהות  של  ביותר  השנואה  המטלה 
היא הטיפול בראש הילדים כשיש להם 

כינים.
רפואה  מקדימים  עושים?  מה  אז 
ל'מכה'. נערכים מראש לבואן של הכינים 

עם מארז טיפול והגנה.
סדרת  את  המשווקת  רפא,  חברת 
בכינים  ולטיפול  להגנה  'הדרין'  מוצרי 
לקראת  'הדרין'  מארז  מציגה  וביציהן, 

החזרה לגן ולבית הספר: 
המארז כולל: הדרין ONCE תרסיס 

לטיפול והדרין פרוטקט להגנה: 
הדרין ONCE תרסיס – משמיד גם 
את הכינים וגם את ביצי הכינים בטיפול 
אחד ללא הצורך לחזור על טיפול נוסף 
בניגוד  זאת  ימים,   10 או  שבוע  לאחר 
למוצרים אחרים, בהם דרוש טיפול נוסף. 
כאשר מטפלים בכינים, חשוב לא פחות 
הסיבה  הכינים.  ביצי  את  גם  להשמיד 
בוקעות  חיות  כינים  שביצי  היא  לכך 

לאחר תקופה של 7-10 ימים, והתוצאה 
היא דור חדש של כינים חדשות והמשך 
נוספות.  והדבקות  כינים  התרבות  של 
מתאים גם לבעלי שיער ארוך ומתולתל, 

נוח לשימוש על שיער יבש.
לשימוש  ספריי   – פרוטקט  הדרין 
על  הכינים  התרבות  את  המונע  קבוע 
כל  הראש,  על  החומר  עוד  כל  הראש. 
כינה חדשה שתגיע לראש, לרוב תושמד, 
הכינים.  של  ה'ג'ונגל'  את  מונעים  ובכך 
הדרין פרוטקט מיועד לשימוש על שיער 

או  כינים  נגד  טיפול  (אחרי  מכינים  נקי 
ומתאים  מכינים)  נקי  שכבר  שיער  על 
בסיכון  הנמצאים  ולמבוגרים  לילדים 
מקצוע  לאנשי  וכן  מכינים  להידבקות 
מטפלות  (כגון  ילדים  בקרבת  העובדים 

וגננות).
מכילים  אינם  הדרין  מוצרי  כל 
מו־ ובטיחותם  ויעילותם  הדברה  חומרי 

כחת. המוצרים ידידותיים לעור ועדינים 
לשיער ולקרקפת ומשום כך מוצרי הדרין 
תי־  - המשפחה  כל  לשימוש  מתאימים 
נוקות מגיל 6 חודשים, ילדים ומבוגרים.

הרגע  של  להפתעות  תחכו  אז...אל 
האחרון ותתכוננו מראש לטיפול ולהגנה 

בראש.
סדרת מוצרי הדרין – הסדרה להגנה 
מחיר:  כינים!  ובביצי  בכינים  ולטיפול 
כמות:  ש"ח).   142 (במקום  ש"ח   120.40
הדרין ONCE תרסיס – 100 מ"ל, הדרין 

פרוטקט - 250 מ"ל.
להשיג  ניתן  הדרין  מוצרי  מגוון  את 
הפרטיים,  המרקחת  בבתי  בפארמים, 
החולים  קופות  של  המרקחת  בבתי 

ובבתי המרקחת הדיגיטליים.
צורך  יהיה  בהם  מקרים  ייתכנו   *

לחזור על הטיפול

פיוז טי מגיש: עד כמה אתם 
צמאים ליותר?

בחסות פיוז טי. משקה תה קר בשילוב טעמי פירות נפלאים, לאלה שצמאים ליותר
אתם  כמה  וגלו  עצמכם  את  בחנו 

שואפים ליותר
מוצר  לקנות  כדי  לחנות  #הגעתם 

ספציפי והוא חסר במלאי. אתם:
קונים משהו דומה (2)

יוצאים מהחנות בידיים ריקות (4)
ממשיכים לחנות אחרת. בסוף תמ־

צאו את מה שתרצו (6)
נתקלתם  בעיתון  קריאה  #במהלך 

במושג לא מוכר. מה תעשו?
אנציקלופדיה   / מילון  ישר  תפתחו 

(6)
לא  הוא  שבאזור.  מי  את  תשאלו 

יודע? לא נורא... (4)
מלה אחת בטלה בשישים, תמשיכו 

הלאה בלי למצמץ (2)
משתתפים  רבת  שיחה  #במהלך 
לא  אחד  שאף  הגיון  חידת  זרק  מישהו 

פתר, אתם:
שוכחים אותה אחרי דקה (1)

פעמיים  פעם  עוד  עליה  חושבים 
בבית (2)

לא ישנים בלילה עד שאתם עולים 
סופסוף על הפתרון (3)

כשנתקלתם  תלמידים,  #בתור 

בשאלת רשות, התגובה שלכם הייתה:
אוהבם  אתם  בעיניים.  נצנצים 

אתגרים (5)
קוראים אותה פעמיים, אולי בפוקס 

תדעו לענות עליה (3)
סופסוף יש לכם רשות רשמית לדלג 

על שאלה. נהדר. (1)
סכמו את הנקודות שליד התשובות 
צמאים  אתם  כמה  עד  וגלו  שבחרתם, 

ליותר:
אתם  שיש,  מה  עם  לכם  טוב   :6-10
לא מחפשים את האקסטרה, לא דורשים 
יותר מדי מהסביבה ומעצמכם. אם תט־

עמו פיוז טי מרענן תגלו שלפעמים שווה 
לרצות יותר...

10-16: אתם מנסים תמיד עוד קצת, 
מדי.  יותר  תתאמצו  לא  פעם  אף  אבל 
בטעמי  טי  שפיוז  לגלות  עשויים  אתם 
פירות נפלאים, הוא אחד המקרים בהם 

שווה לצפות ליותר.
תמיד,  ליותר.  צמאים  אתם   :18-20
בכל תחום. ממצים את מקסימום היכו־

לות שלכם, וחולמים גבוה. פיוז טי, תה 
קר בשילוב טעמי פירות מרעננים, מעניק 

לכם עוד טעימה של יותר. תיהנו.
פיוז טי עשוי מתמציות תה טבעיות 
(אנטיאוקסידנטים)  חמצון  נוגדי  ומכיל 
מש־ חומרים  ללא  התה,  מעלי  טבעיים 

מרים וללא צבעי מאכל. 
חותמת  את  נושאת  טי  פיוז  סדרת 
בני  העיר  רבני  של  המהודרת  הכשרות 
יצחק  חיים  הרב  הגאונים  הרבנים  ברק, 
רוזנ־ שבח  והרב  שליט"א  לנדא  אייזיק 

בלט שליט"א. 
למכירה  מוצעים  טי  פיוז  משקאות 
בבקבוק משפחתי של 1.5 ליטר או בק־

בוק אישי של 500 מ"ל. להשיג בחנויות 
וברשתות המובחרות. 

המאגר הלאומי לתורמי מוח עצם של 'עזר מציון':

33 השתלות מוח עצם מצילות 
חיים בוצעו בחודש שחלף

מדי חודש נבדקות אלפי דגימות על ידי המאגר הלאומי של 'עזר מציון' להצלת 
חייהם של חולים רבים הממתינים להשתלה

מצילות  עצם  מוח  השתלות   33
במסגרת  שחלף,  בחודש  בוצעו  חיים 
תורמי  של  הלאומי  המאגר  פעילות 
הכל  בסך  מציון'.  'עזר  של  עצם  מוח 
מוח  השתלות   3,263 היום  עד  בוצעו 
עצם על-ידי המאגר לתורמי מוח עצם.

מדי חודש נבדקות אלפי דגימות 
על  מציון',  'עזר  של  המאגר  על-ידי 
חולים  של  חייהם  את  להציל  מנת 
רבים הממתינים להשתלה. בסך הכל 
מכיל המאגר הלאומי של 'עזר מציון' 
987,268 דגימות של מוח עצם, כאשר 
נוספות  דגימות  מתווספות  העת  כל 

למאגר.
אומר  ממש",  אדם  חיי  הצלת  "זו 
צ'ולק,  חנניה  הרב  מציון'  'עזר  יו"ר 
לא  ישראל  שבמדינת  להבין  "צריכים 
היה עד לפני עשרים שנים מאגר מוח 
עצם שהוא מציל חיים. היום, עשרים 
לנו  יש  המאגר,  הקמת  לאחר  שנה 
מעל 987,268 איש שתרמו מדמם לה־
למי־ מוצאים  לא  כשאנו  חיים!  צלת 

שהו מוח עצם, זה יכול אמא לעשרה 
חמוד,  קטן  ילד  להיות  ויכול  ילדים 
האנשים  ישיבה,  ראש  להיות  ויכול 
נפג־ אנחנו  חלילה!  נפטרים,  האלה 

להם  מוצאים  שלא  אלה  איתם.  שים 
מוח עצם מתאים יכולים להידרדר עד 

שערי מוות, רח"ל. 
"בסך הכל עד היום, זכינו להציל 
המאגר!  בזכות  אדם  בני   3,263 ב"ה 
להציל,  אחד  אדם  זה  מה  תחשבו 
כל  ב"ה.  אלפים  על  מדובר  וכאן 
שקלים.   180 לנו  עולה  כזו  בדיקה 
לפי הסטטיסטיקה העולמית מוצאים 
רק  אנשים,  ל-30,000  אחד  התאמה 
שכדי להציל חולה אחד צריכים הרבה 
בדיקות שעלותן רבה. מדובר על הצ־

לה ממש של חיים".
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רבני העיר בני ברק ערכו ביקור מיוחד 
ומרגש במפעל קוקה-קולה ישראל

מערכת הכשרות של רבני העיר בני ברק בראשות הרה"ג יצחק אייזיק לנדא שליט"א והרה"ג 
שבח רוזנבלט שליט"א, ערכה ביקור מיוחד במפעל קוקה-קולה ישראל. בביקור החגיגי 

השתתפו רבני מערכת הכשרות, בכירי קוקה-קולה ישראל וצוות הכשרות של קוקה-קולה
סמל השלום

שליט"א  לנדא  אייזיק  יצחק  הרה"ג 
פתח את הכינוס בדברים מפרשת ואתח־

נן, על רצונו של משה רבנו להיכנס לארץ 
הארץ  את  רצה  לא  רבנו  משה  ישראל. 
מסיבות גשמיות, אלא ביקש את הזכות 

של מצוות התלויות בארץ. 
"תפילתו של משה רבנו לא התקב־

לה, אבל אנחנו זוכים להיות כאן ולקיים 
את המצוות התלויות בארץ. קוקה-קולה, 
בישראל  כאן  פועלים  וקרלסברג  פריגת 
ומקיימים את כל פרטי הכשרות בהקפ־

דה יתרה, ההקפדה שהונהגה כבר בימי 
אבי זצ"ל ששם על כך דגש מאז שנעשה 

החיבור עם קוקה-קולה". 
של  הרצון  את  הדגיש  לנדא  הרב 
קוקה-קולה ליישם את ההוראות בצורה 
האמינות  את  המוכיח  דבר  מושלמת, 
ואמיתית.  ישרה  בצורה  לעבוד  והמטרה 
"ברוך ה' גם בשנה הזו אנחנו ממשיכים 
חלק  כוח.  תוספת  ועם  הצורה  באותה 
חותמת  את  נושאים  כבר  מהבקבוקים 

הכשרות החדשה, שהיא 'סמל השלום'.
מעבר לטעם ולאיכות של המוצרים 
יש כאן גם שמחה על האחדות שנוצרה. 
בימים אלו סיימנו להתאבל על בית המ־

קדש, שחרב בגלל חוסר באהבת ישראל. 
הכוח לצאת מהגלות לבניין ביהמ"ק הוא 
קוקה־ וחברת  החורבן,  סיבת  את  לתקן 
השלום  עם  הזה  לתיקון  שותפה  קולה 
בכוח  יחד  נמשיך  ה'  ובעזרת  והאחדות, 

גדול יותר ונזכה לגאולה". 
הרב לנדא שב והדגיש כי רק מוצרי 
קוקה-קולה המיוצרים במפעל בבני ברק 
ברק,  בני  רבני  של  השגחתם  תחת  הם 
שיתוף  על  קוקה-קולה  לבכירי  והודה 

הפעולה המלא לכל אורך הדרך. 
לשמוח בהוראות

הרה"ג שבח רוזנבלט שליט"א פתח 
בדברים מתוך פרשת דברים, שבה תוכ־

חת משה רבנו לבני ישראל. בעצם, אלו 
שקיבלו את התוכחה היו בני הדור השני 
לחטא, ובכל זאת הם קיבלו את התוכ־
דודו  ובן  אמת'  ה'שפת  על  מסופר  חה. 
ילדים  בהיותם  שפעם  צדיק'  ה'שפתי 
למדו בחברותא כל הלילה ובעקבות כך 
איחרו לשיעורו של הסבא הגדול – בעל 
ה'חידושי הרי"ם' זי"ע. ה'חידושי הרי"ם' 
הקד'  והאחים  האיחור,  על  להם  העיר 
אף  כזו  תוכחה  לקבל  הזכות  על  שמחו 

על פי שלא הגיעה להם. 

חיובית  תכונה  זו  הערות  "לקבל 
בהידורים  שמחים  בקוקה-קולה  וכאן 
ההוראות  את  לקבל  ושמחים  ובהלכות 
וההערות בכל הקשור להידורי הכשרות. 
אנחנו מקווים שנמשיך בעזרת ה' לפעול 
יחד בשיתוף פעולה וברצון טוב, להביא 
את השלום והבשורה לכל החוגים במגזר 

החרדי".
ממשיכים במורשת

קוקה־ קבוצת  דובר  סגיס,  תומר 
קולה קולה ישראל, שהנחה את המעמד, 
הדברים  על  שליט"א  לרבנים  הודה 
זצוק"ל,  כהנמן  הרב  על  וסיפר  החמים 
שכאשר סיפרו לו על נחיתת האדם על 
האם  אך  הגיע,  לירח  אדם  הגיב:  הירח, 
המקדש  "בית  הגיע?  כבר  לאדם  אדם 
חרב על שנאת חינם, וכאן במעמד הח־
שוב הזה אנו מעלים על נס את השלום, 
בדבריו  הזכיר  סגיס  והרעות".  האחווה 
את העבודה רבת השנים עם הרב זצ"ל 
נר  היא  מורשתו  כי  מדגיש  שהוא  תוך 

לרגלנו ונמשיך ללכת לאורה.
מסורת של שיתוף פעולה

קוקה-קולה  מנכ"ל  חייקין,  הראל 
תודה  בדברי  האירוע  את  חתם  ישראל, 
וברכה לרבנים בנימה אישית, וסיפר על 
קוקה-קולה  להשקת  שקדמו  האתגרים 
ב'נעשה  "בחרנו  המהודרת.  בכשרות 
עם  רק  לעשות  אפשר  זה  את  ונשמע'. 
שותפים טובים ואמינים עם ערכים ומ־

קצוענות. אנחנו תמיד עם הפנים קדימה 
אבל אני עוצר לרגע כדי לומר תודה על 
ההיסטוריה. הדברים שמייחדים את צוות 
הכשרות הם האמינות והמקצועיות, ועל 
כך הערכתנו הגדולה, וכעת ברוח האח־

דות זה המקום להודות באופן אישי".

המנכ"ל הזכיר את קמפיין המעשים 
כבר  שמתקיים  בעננים',  'קיץ  הטובים, 
בקרב  להתלהבות  וגורם  שנייה  שנה 
טובים.  מעשים  לעשיית  החרדי  הציבור 
מחנך  ממקום  באה  לא  "הפעילות 
היטב  יודע  החרדי  הציבור  מטיף,  או 
ועזרה  טוב  עשיית  של  החשיבות  את 
את  להלהיב  בא  בעננים'  'קיץ  לזולת. 
ואכן  ליזום,  אותם  ולעודד  המשתתפים 
אנחנו מקבלים פה תיעודים של מעשים 
כשישבנו  תקדים.  חסרת  ברמה  טובים 
אלפי  מבין  הזוכים  את  לבחור  וניסינו 
משתתפים המשימה הייתה קשה, הגיעו 
וזה  ביותר,  מרגשים  סיפורים  אלינו 
בחברה  התורמים  לכל  להודות  המקום 
החרדי".  הקהל  עם  שנוצר  החם  לקשר 
המנכ"ל סיים את דבריו בתודה על העבר 
ובאיחולי הצלחה לעתיד, וציין כי הנחיות 
עבור  הן  והמחויבות  הנאמנות  הכשרות, 

קוקה-קולה מקור לגאווה.
המנכ"ל ציין לשבח את הרב אברהם 
שטיצברג שליט"א, האחראי על הכשרות 
בחברת קוקה-קולה ישראל, שדואג לה־

ביא את הנחיות הרבנים קלה כבחמורה 
הרב  ואת  נועם  בדרכי  תמיד  זאת  ועם 
של  הלשכה  מראשי  שליט"א  כץ  יהודה 
מטעמם  והאחראי  הכשרות  מערכת 
וכן  קוקה-קולה,  בחברת  הכשרות  על 
של  הכשרות  במערך  הבכיר  הצוות  את 
רבני בני ברק – הרב רפאל דרנגר, הרב 
מרדכי הסופר, הרב אהרן פולק והרב דוד 
שמיר-קינן  לש'  הודה  אף  המנכ"ל  ויזל. 
סמנכ"ל השיווק של קוקה-קולה ישראל, 
לי' בוימל מנהלת הקהל החרדי ולפרסום 
והייחודיות  הרבות  הפעילויות  על  מימד 

שנעשות בקהל החרדי לאורך השנים.

רבה של אלעד סייר ב'אסף הרופא' 
והתפעל מרמת הכשרות המהודרת

הרב שלמה זלמן גרוסמן שליט"א עמד מקרוב על ההתאמה של המרכז הרפואי שמיר (אסף 
הרופא) לציבור החרדי והתפעל מהחידושים ההלכתיים לטובת ציבור שומרי התורה והמצוות

הרב  אלעד,  העיר  של  הראשי  רבה 
שלמה זלמן גרוסמן שליט"א, הגיע הש־
בוע לביקור במרכז הרפואי שמיר (אסף 
מהפכת  על  מקרוב  לעמוד  כדי  הרופא) 
ההתאמה של המרכז הרפואי כולו, בדגש 
על מחלקת היולדות, לציבור החרדי. הרב 
סייר במחלקות ובאגפים השונים כשהוא 
מלווה ברב בית החולים הרב הראל פדי־

משה  הרב  הקהילה  קשרי  במתאם  דה, 
קורניק ובמשגיח הכשרות בבית החולים 

הרב שמואל חיימוביץ.
עם  מרגשת  בפגישה  החל  הביקור 
מחלקת  מנהל  מירובסקי,  יגאל  פרופ' 
בה  שמיר,  הרפואי  במרכז  אורתופדיה 
הודה הרב לפרופ' על שטיפל בו במסי־

רות כשהיה זקוק לפני מס' שנים לטיפול 
רפואי מסובך שהצליח בזכות מיומנותו 

ומקצועיותו של פרופ' מירובסקי.
במטבח  הרב  סייר  הביקור  בהמשך 
ובחדר האוכל יחד עם מנהל מערך המזון 
שמעון אסולין והתפעל מרמת הכשרות 
בית  במטבחי  שמתבצעת  הקפדנית 
החולים. במהלך סיור באחת ממחלקות 
מערך המזון, נתקל הרב בחידוש כשרותי 

מיוחד שהתפעל ממנו מאוד והורה לעו־
זרו לתעד את החידוש כדי שיוכל ליישם 
אותו במערכות הכשרות שתחת פיקוחו 

בעיר אלעד. 
הרב  שב  ובסיומו  הביקור  במהלך 
הע־ והתרשמותו  התפעלותו  על  וחזר 

הרפואי  במרכז  עיניו  שראו  ממה  מוקה 
שמיר. הרב הדגיש כי הוא גאה בהנהלת 
תמיכה  שנותנת  שמיר  הרפואי  המרכז 
למערך הזה מתוך דאגה מיוחדת לציבור 
שמהווה  מה  והמצוות,  התורה  שומרי 
בשורה של ממש עבור כלל הציבור הח־
רדי, ובפרט עבור תושבי הערים החרדיות 
לבית  בקרבה  המצויות  המרכז  באזור 

החולים.
בצל  התקיים  הביקור  שציינו,  כפי 
הרפואי  המרכז  של  ההתאמה  מהפכת 
המ־ מהמהפכה  כחלק  החרדי.  לציבור 

החולים  בית  שטח  רוב  הוכשר  תוארת 
פתרונות  והותקנו  כהנים  טומאת  מפני 
ממי  שבת  חילולי  המונעים  טכנולוגיים 

ששובת במקום. 
משפחו־ ובני  החרדים  המאושפזים 

תיהם נהנים מהתאמה מוחלטת לאורח 
ההלכה,  דקדוקי  כל  ע"פ  החרדי  החיים 
לרבות מנות גורמה למהדרין, יחס אישי 
והתחשבות בכל דרישה ובקשה במהלך 

האשפוז. 

הגאון רבי אברהם שטיגליץ שליט"א בשיחת חיזוק מיוחדת 
לתלמידי הישיבה הגדולה 'משנת שמעון' בביתר עילית

מעמד  התקיים  קיץ  זמן  סוף  לקראת 
חיזוק מיוחד בישיבה הגדולה הכלל חסי־

עילית  ביתר  שבעיר  שמעון'  'משנת  דית 
שטיגליץ  אברהם  רבי  הגאון  בהשתתפות 
וחבר  צאנז  דחסידי  ומו"צ  רב  שליט"א, 
הבד"צ ביתר עילית, אשר נשא את המשא 

המרכזי לבחורי הישיבה.
במרכז שיחתו של הגאון רבי אברהם 
מגדולי  בדברים  הרחיב  שליט"א  שטיגליץ 
בתורה  העמל  מעלת  אודות  זי"ע  הדורות 
וב"ה  לו,  ישווה  לא  ותענוגיו  העולם  שכל 
כאן בישיבה הק' 'משנת שמעון' רואים כס־

דר כל אימת שנכנסים להיכל הישיבה הק' 
את היגיעה בתורה המיוחדת של הבחורים 
בני העלייה לצד התמדתם המופלאה המ־

נצלים כל דקה ביום ללימוד התורה בעיון 
תוך קניית בקיאות בכל מסכתות הש"ס.

הב־ כאשר  הזמן  בסוף  עתה  במיוחד 
בהתמדה  הזמן  כל  יגעו  החשובים  חורים 
ובבחינת  מדהימים  להישגים  עתה  והגיעו 
"הזורעים בדמה ברינה יקצורו", הרי שהחו־
בה כפולה ומכופלת להודות לה' על מקום 

תורה ייחודי ונפלא זה.
בדבריו אף עמד בהרחבה ובטוב טעם 
על ענין בין הזמנים ומשמעותו אצל יראי 
ה' ובני עליה בכל הדורות, תוך שהוא מתבל 
בדבריו בעובדות וסיפורים מרבותינו גדולי 
בימי  והתחזקו  שהתעלו  איך  זי"ע  הדורות 

בין הזמנים וביומא דפגרא.
 בדבריו קרא הגר"א שליט"א לבחורי 
הישיבה לבל יאבדו זמנם בימי בין הזמנים 
לימוד  ללא  יום  יעבור  ושלא  מעש  בחוסר 
התורה הק', אלא על כל בחור ובחור לנצל 
רוחנית  להתעלות  הזמנים  בין  ימי  את 
ונ־ לבו  שאיפת  כפי  לימודיים  בהספקים 

מעמל  הבחור  ינפוש  בבד  בד  כאשר  פשו, 
תורנית  באווירה  השנה  כל  של  הלימודים 
ישיבה  ובחור  תורה  לבן  הראויה  וחסידית 

חסידי.
החסידי  הבחור  חובת  על  האריך  כן   
להתנהג  מיוחדת  חובה  עליו  שמוטלת 
בבין הזמנים בדרכה של תורה ולקדש שם 

שמים בכל דרכיו.
הרב שטיגליץ שליט"א שיבח את מס־

הישיבה  שהנהלת  לבחורים  ה'קעמפ'  גרת 
נטלה על עצמה לערוך בתקופת בין הזמ־

נים, כאשר בקעמפ מתקיימים סדרי לימוד 
ושיעורים מיוחדים לצד ההבראה לבחורים 

בעריכת טיולים במסגרת רוחנית ראויה.
הרב שטיגליץ שליט"א אף סיפר שזה 
עתה שמע על בשורה מרנינה כי בזמן הבא 
ייפתח כולל בוקר לפני התפלה וכידוע שזה 
היה דבר חשוב ביותר אצל רבותינו גדולי 
הענין  את  ביותר  שהחשיבו  זי"ע  הדורות 
של הלימוד לפני התפלה, כאשר הבחורים 
שישכימו קום וישתתפו בדרך קבע בסדר 
מיוחדות  למלגות  יזכו  בכולל  הלימוד 

מהנהלת הישיבה. 
שטיגליץ  הרב  סיפר  דבריו  בתום 
ושמעה  ב"ה  כי  בהתרגשות  שליט"א 
למרח־ לה  הולך  הק'  הישיבה  של  הטוב 

טהורה,  ה'  ויראת  תורה  של  כמקום  קים 

הירשמן  הרב  הישיבה  מרבני  ששמע  וכפי 
שליט"א, הרב הופמן שליט"א והרב דייטש 
שייפתח  החדש  א'  השיעור  על  שליט"א 
בזמן אלול הבעל"ט כאשר טובי הבחורים 
מהישיבות הקטנות המובחרות ביותר מכל 
רחבי ארה"ק התקבלו לישיבה הק' 'משנת 

שמעון'.
הישיבה  צוות  את  בירך  בדבריו 
אריה  הרב  הישיבה  מייסד  את  ובייחוד 
וינבך שליט"א שיזכו ללכת מחיל אל חיל 
בעבודת הק' לשם ולתפארת להגדיל תורה 

ולהאדירה.
שטיגליץ  הגר"א  בחן  מכן  לאחר 
שליט"א את הבחורים על המסכת שלמדו 
בקיץ האחרון. הבחורים החשובים הפליאו 
בתשובותיהם הקולעות ברמה גבוהה, כא־
שר הגר"א שליט"א לא הסתיר כל העת את 
התרגשותו הרבה והמיוחדת ממראה עיניו 

של בחורים בני עליה ויראי ה' היודעים את 
לימודם על בוריו מתוך הבנה מעמיקה.

וולס  יעקב  הבה"ח  ערך  זה  בשלב 
לימוד  בסדר  שלמד  מסכת  על  סיום  הי"ו 
עליה,  בני  בחורים  קבוצת  עם  יחד  עצמי 
בירכו  הישיבה  ורבני  הישיבה  בני  כשכל 
ויסיימו  חיל  אל  מחיל  ללכת  יזכו  כי 
ובהבנה  בעיון  בש"ס  מסכתות  ועוד  עוד 

מעמיקה.
בתום הסיום חילקו הר"מים הרה"ג ר' 
יעקב לור שליט"א והרה"ג ר' מנדל פריימן 
שליט"א מלגות לבחורי הישיבה שהצטיינו 
הקיץ  בזמן  שנלמדו  הדפים  על  ונבחנו 

בישיבה הק'.
כמאה  היום  מונה  הישיבה  כי  יצוין, 
בחורים כ"י בהנהלת ובהכוונת טובי וחשובי 
מרביצי התורה והמשפיעים שליט"א העו־

מדים על משמרת הקודש לשם ולתפארת. 

גדולי פוסקי ההלכה בבני ברק בכנס 
רפואה והלכה מיוחד שנערך ע''י שיבא 

- תל השומר וארגון בוני עולם 
בכינוס המיוחד שהתקיים בבני ברק ביום חמישי שלפני ט' באב ע"י המרכז הרפואי 
שיבא – תל השומר וארגון בוני עולם השתתפו למעלה מ-150 מחשובי הרבנים ומורי 
ההוראה העוסקים בפסיקה הלכתית בעניינים רגישים וחשובים של רפואה והלכה, 

כאשר מטרת הכינוס היתה להציג את כל המידע הרפואי החדשני כדי לאפשר פסיקה 
הלכתית המודעת לפרטי חידושי הרפואה המשפיעים על הפסיקה. 

בכירי  מפי  ניתנו  רפואיות  הרצאות 
בשיבא,  ויולדות  נשים  באגף  הרופאים 
נשים  אגף  מנהל   – סיון  איל  פרופ' 
בנוגע  לשאלות  והשיב  שהרצה  ויולדות 
למצבים של סיכון וההתייחסות אליהם 
בשבת ובחול, פרופ' שלי מזעקי – מ"מ 
מנהל אגף נשים ויולדות ומנהל המערך 
במ־ צום  על  שדיבר  בשיבא  המיילדותי 
צבי סיכון, ד"ר יגאל האס – רופא בכיר 
ביחידת ה-ivf שדיבר על בדיקה חדש־

נית ויעילה האפשרית כיום בשיבא תוך 
ראול  ופרופ'  ההלכתית  הפסיקה  פירוט 
 - בשיבא   ivf-ה יחידת  מנהל  אורבייטו 
טיפולים  של  האפקטיביות  על  שדיבר 

שונים וחדשנות רפואית בתחום.
בדבריו בכנס הגר"צ פורת שליט"א, 
שיבא,  הרפואי  במרכז  הלכתי  ויועץ  רב 
העולות  ההלכתיות  הנקודות  את  העלה 
דיבר  וכן  שהוצג,  הרפואי  המידע  מתוך 
ההלכתי  המענה  של  חשיבותו  גודל  על 
עצמו,  הרפואי  המרכז  בתוך  המוטמע 
ומדויק  יעיל  מענה  לתת  שמאפשר  מה 
הן למאושפזים והן לשאר הציבור הזקוק 
הודות  זאת  מדויקת,  הלכתית  לפסיקה 
הדוק  פעולה  בשיתוף  עובד  שהוא  לכך 
הרב  ביותר.  הבכיר  הרפואי  הצוות  עם 
פורת גם הזכיר בהתפעלות את מסירות 
נפשם של הנהלת ארגון בוני עולם רבניו 

ויועציו עבור הזוגות המצפים לישועה. 
כיבדו את האירוע בנוכחותם הגאון 
ר' משה שאול קליין שליט"א, הגאון ר' 
בני  העיר  רב   – שליט"א  רוזנבלט  שבח 
שטרן  אליעזר  שמואל  ר'  הגאון  ברק, 
שליט"א, הרה"ר הגר"ד לאו שליט"א, ור־
בנים חשובים נוספים אשר להם היכרות 
אישית עם ארגון בוני עולם והם עומדים 
מאחורי פעילות הקודש והמטרה הנעלה 
של הארגון להרבות את הידע המקצועי 
שיותר  לכמה  לעזור  מנת  על  וההלכתי 
לישועה,  המצפים  ישראל  בני  מאחינו 
גדולי  הוראות  עפ"י  נעשה  הכל  כאשר 
ישראל תוך הקפדה על קלה כבחמורה. 
וציינו  דברים  נשאו  החשובים  הרבנים 
ארגון  של  הקודש  פעילות  חשיבות  את 
בוני עולם ואת הזכות הגדולה שעומדת 
להם עם למעלה מ-8,000 משפחות שזכו 

לאושר בזכות פעילותם הענפה. 
ארגון  מנהל  לבנון,  אליקים  הרב 

הייעוץ  על  דיבר   – בישראל  עולם  בוני 
ארגון  נותן  אותו  והמענה  המקצועי 
תוך  ביומו  יום  מדי  לשאלות  עולם  בוני 
קשר רצוף עם המטופל ואף עם הרופא 
המטפל. הוא ציין גם את היותו הארגון 
כלכלי  וסיוע  עזרה  מעניק  אשר  היחיד 
במימון  הגבוהה  העצמית  בהשתתפות 

עלויות הטיפולים היקרים.
פעילותו  את  שיבח  גם  לבנון  הרב 
אשר  שליט"א  פורת  צבי  ר'  הרה"ג  של 
בשיבא  ההלכתי  המוקד  בראש  עומד 
בעלי  נושאים  במגוון  מענה  שנותן 
בע־ ואף  הלכתיים  רפואיים  ממשקים 

את  רבות  פעמים  הדורשים  אלו  ניינים 
הממשק בין הצוות הרפואי לדעת תורה 

על מנת לקבל פסיקה הלכתית נכונה. 
למנכ"ל  אפק, המשנה  ארנון  פרופ' 

הכללי  ביה"ח  ומנהל  השומר  שיבא-תל 
למש־ ההנהלה  דבר  את  מסר  בפועל – 

הארגונית  התפיסה  את  והציג  תתפים 
בשיבא הרואה חשיבות עליונה בהנגשת 
בינ־ ברמה  המצוין  הרפואי  השירות 
המ־ לכלל  בשיבא  הניתן  כפי  לאומית 

הרבים  המשאבים  ועל  בישראל,  גזרים 
המושקעים לצורך כך. 

המשתתפים  הרבנים  עשרות 
התוכן  בהכנת  הכרוך  המאמץ  על  הודו 
והתאמתו לקהל הרבנים, ופנו למארגנים 
והפצירו להפוך את הכנס למסורת קבו־

עה, בעקבות התועלת העצומה שבמידע 
שניתן במסגרת הכנס יוצא דופן בהיותו 
ענייני ומרוכז בנושאים התורמים לפסי־

בשאלות  הוראה  מורה  לכל  הלכה  קת 
שכיחות. 

ביקור מרשים של ר"ע ב"ב ובכירי העירייה 
במרכז התורני 'אוהליך' שע"י רשת שתילים
ראש העיר הרב רובינשטיין, סגרה"ע הרב מנדל ומנהלי אגף החינוך והרווחה 
הביעו את התרשמותם הרבה מהפעילות של המרכז התורני 'אוהליך' המחולל 

מהפכה בתחומו וסיכמו על העמקת שיתוף הפעולה

של  המשותפת  הפעילות  במסגרת 
'שתילים',  רשת  עם  ברק  בני  עיריית 
"קיץ של מוגנות", ביקר ראש העיר ב"ב 
התורני  במרכז  רובינשטיין  אברהם  הרב 

'אוהליך' שע"י רשת שתילים. 
ומחזיק  סגנו  נלוו  העיר  ראש  אל 
מנהל  מנדל,  יהושע  הרב  הרווחה  תיק 
וסגנו  ספרא,  יונתן  הרב  החינוך  אגף 
הרב   360 הלאומית  התוכנית  ומנהל 
גב'  הרווחה  אגף  מנהלת  קשש,  שמעון 
א' מויאל, מנהלת תוכנית נוער וצעירים 
גב' ח' נבון, מנהל מחלקת תרבות וחבר 
הלאומית  התוכנית  של  ההיגוי  וועדת 
360 לילדים ונוער הרב ראובן קורלנסקי 

ועו"ס הרווחה גב' רוטנר.
קיבל  העירונית  המשלחת  פני  את 
מרכז  מנהל  פינקל  צבי  נתן  הרב  בחום 
האורחים  בפני  שפרס  אוהליך  תורני 
הנכבדים את היקף המענים של אוהליך 
ומסגרת  חינוכית  ממסגרת  החל  לנוער, 
בפ־ לנוער,  טיפולית  במועדונית  המשך 

עילות פורמלית ובלתי פורמלית. 
הרב פינקל הוסיף ותיאר את הליווי 
את  גם  וציין  'אוהליך'  של  הבוגרים  עם 
מסירותו הרבה של מנכ"ל שתילים הרב 
המשאבים  בהקצאת  רייסנר  ישראל 

הרבים הדרושים לקידום הנוער.
מרכז חינוך תורני על יסודי 'אוהליך' 
בני ברק מיועד לחינוך מיוחד לילדים ונ־
ערים בעלי קשיים רגשיים, התנהגותיים 
לימודי  מענה  נותנת  המסגרת  ונפשיים. 
נחוצים.  לימודיים  פערים  ומשלים  רחב, 
רגשיים,  טיפולים  מעניקה  במקביל 
פעילויות העשרה וליווי טיפולי-מקצועי 

לפי הצורך. 
שנפלטו  מהתלמידים  חלק 
וחלקם  הפורמאליות  החינוך  ממערכות 
ומהקהילה.  הגרעינית  מהמשפחה  אף 
המחנכים והצוות הטיפולי מהווים מודל 
הורי לנערים ונמצאים איתם בקשר בכל 
שעות היממה, וכן נמצאים בקשר רציף 
המשפחות  הטיפוליים,  הגורמים  עם 

ומקומות העבודה של הנערים.
א'  גב'  בעירייה  הרווחה  מנהלת 
הייחודיות  את  לציין  ביקשה  מויאל 
עוטפת  כמסגרת  ב'אוהליך',  הקיימת 
את הנוער מהבוקר ועד הערב בפעילות 
רב  בסיפוק  ציינה  היא  ורווחה.  חינוך 
רווחה  תוכניות  מנהל  של  פעילותו  את 
שבחן  גלברט  יהודה  הרב  ב'שתילים' 

אישיותו, מוביל פרצת דרך בתחום.
הרווחה  לצוות  הודה  גלברט  הרב 
התוכנית  ולמנהל  הרווחה  למנהלת 
התו־ את  שמלווה  קשש  הרב  הלאומית 

כניות. 
ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין 
והתרשמותו  רצונו  שביעות  את  הביע 
"קיץ  ומתוכנית  הנוער  עם  מהפעילות 
של מוגנות" והביע את תחושתו כי קיים 
של  לבוגרים  המשך  בתוכניות  צורך 
לימודם  לאחר  חייהם  בליווי  'אוהליך' 
ב'אוהליך', וציין כי יבחן את הדרכים לה־
עמקת שיתוף הפעולה למען החניכים. 

עין לא נותרה יבשה:

מעמד 'ותחזינה עינינו' של הנערות המיוחדות 
בארגון 'שלובות' עורר הדים ברחבי העולם

נדמה כי זמן רב לא הכיל השטח 
מעמד מרגש ונורא הוד שכזה. המקום: 
גג ישיבת אש התורה מול הכותל המע־

רבי. הזמן: יום ראשון השבוע. המעמד: 
קייטנת  של  שבוע  עינינו".  "ותחזינה 
ברגעים  סיומו  אל  הגיע  מופלאה  קיץ 
הפרחת  גבולות:  חוצה  התרגשות  של 
בדמעות  נכתבו  עליהם  אשר  בלונים 
בקשותיהן של בנות 'שלובות' היקרות, 
הישר אל השמים. ברקע נשמעה נעי־
'שערי  בשיר  המנגנים  בעלי  של  מתם 
דמעות לא ננעלו', וללא ספק, ההרגשה 
הייתה כי הם אכן נפתחו לרווחה. בנות 
המסורות,  המתנדבות  הוריהן,  הארגון, 
הצליחו  לא  המוזיקה  אנשי  ואפילו 
וגאה.  שעלה  הרגש  מפלס  את  לעצור 
עין לא נותרה יבשה והשערים התמלאו 
למען  עולם  לבורא  ובקשות  בתחינות 

הכלל והפרט.
השכינה  ממנו  זזה  שלא  במקום 
של  הרותחות  תפילותיהן  עלו  מעולם 
חטא,  טעם  טעמו  לא  אשר  נשמות 
האווירה הייתה כבתפילת נעילה, פתח 
פרחו  הבלונים  השיא,  ברגע  שער.  לנו 
אז  הדומעות,  העיניים  למול  מעלה 
התפרצה שמחה מרוממת, כזו שיכולה 
של  מושקע  שבוע  לאחר  רק  להיות 
בנופשון  מהנות  בחוויות  עמוס  "יחד" 

של ארגון 'שלובות'.
האפשרות  ניתנת  תמיד  לא 
כבירות  כה  לפעולות  מקרוב  להיחשף 
תסמונת  עם  ילדות  למען  ונאצלות 
מתנדבות  ידי  על  שנעשה  כפי  דאון 
עורר  האחרון  בשבוע  שלובות.  ארגון 
הדים המעמד הכביר והנשגב, ביקשנו 
הארגון  עקבות  אחר  קצת  להתחקות 

הנפלא הזה. ותפעם רוחנו.

תעסוקה לכל נערה
כשבע  לפני  הוקם  שלובות  ארגון 
אשר  מסורות  מתנדבות  ידי  על  שנים 
לנערות  לספק  למטרה  להן  שמו 
התואמת  הולמת  תעסוקה  המיוחדות 
בשב־ החלה  הפעילות  צרכיהן.  את 

לפעילויות  התרחבה  מהרה  ועד  תות 
הפעילות  מתנדבות  ולעשרות  קבועות 

הנעלה  המטרה  למען  ובנשמתן  בגופן 
וה'  פלדמן  מ'  פישמן,  ס'  של  בניצוחן 
ויסבלום אשר מוסרות את חייהן יומם 
ולמען  הארגון  נערות  לרווחת  וליל 
ובזכותן  ידן  ועל  היקרות  המתנדבות 

יוצאת לפועל כל הפעילות הענפה. 
ילדות  מתקצבת  אינה  המדינה 
כך  ובשל   21 גיל  מעל  מיוחד  בחינוך 
הקיים  היחיד  הארגון  הוא  שלובות 
למענן והדואג לפעילות עבורן. כארגון 
עוגן  משמש  הוא  מסוגו  ויחיד  נדיר 
הצלה עבור הנערות המיוחדות, ממלא 
את חייהן באור ומספק להן לאורך כל 
השנה פעילויות, חוויות, שבתות נופש, 

טיולים וחוגים. 
המנהלת  כולל  המתנדבות  כלל 
עושות  בארגון,  התפקיד  בעלי  ושאר 
הפעי־ מלאה.  בהתנדבות  עבודתן  את 
תורמים  באדיבות  מתאפשרות  לויות 
זה  נושא  לליבם  קרוב  אשר  יקרים 

וזוכים לתמוך ולהניע את הגלגלים.

ניהול בחסד רב
הארגון  של  הכלכלי  ניהולו  את 
חונא  הרב  החסד  איש  עצמו  על  לקח 
וטרחה  ממאמצים  חוסך  שלא  דייטש, 
את  ולהביא  הפעילויות  את  למקסם 
הטוב ביותר עבור הנערות. מידי שבת 
משובחים  מאכלים  חונא  ר'  מסדר 
נדבו  אשר  מקייטרינג  הנערות  לטובת 

לבו בפעילותו של הר' חונא המסור. 
הוא  שהתפרסמו  התורמים  אחד 
שתומך  פרקש  דודי  ר'  המעש  איש 
אחותו  לע"נ  הארגון  בפעילויות  רבות 
מתלמידות  שהייתה  ע"ה  פרקש  ריקי 
הארגון, אהובה ויקרה, יהי זכרה ברוך. 
משפחתה  בני  נחשפו  השבעה  בימי 
שנרקם  המשפחתי  הקשר  לעוצמת 
מרבית  הארגון,  ומתנדבות  ריקי  בין 
המ־ עם  יחד  כתליו  בין  היו  חוויותיה 
השנייה  למשפחתה  שהפכו  תנדבות 
החליטה  כך  בעקבות  עולמה.  ולמרכז 
לתמוך  דודי  ר'  ובראשם  המשפחה 
שלובות.  ארגון  הצלחת  למען  ולפעול 
לזכרה הוקם "הבית של ריקי" – דירה 
מתרכ־ שבה  בירושלים  ידיים  רחבת 

השנה  לאורך  ושבתות  פעילויות  זות 
וממומנת על ידו.

גולת הכותרת של פעילות הארגון 
היא בנופשון ייחודי אשר מתקיים מידי 
הזמנים  בין  של  הראשון  בשבוע  שנה 
ברמה גבוהה מושקעת ויוקרתית והכל 
במימונם של תורמים נדיבי לב. השבת 
למשל, נתרמה על ידי אחיה של ריקי, 

וועלועל פרקש.

כמלאך העומד על גבו
הנופשון למעשה הוא יצירת מופת 
גבו  על  כמלאך  העומד  אחד  איש  של 
שכל  איש  גדל.  לו  ואומר  הארגון  של 
כולו חסד וידיו רב לו בעסקנות במגוון 
כי  נראה  אך  הציבור  לרווחת  תחומים 
נושא הילדים המיוחדים הוא בנשמתו 
הפעילות  עוצמת  את  לתאר  העט  ודל 
אותה הוא עושה למען הנופשון. מדובר 
כאמור באיש החסד הרב חונא דייטש 
שליט"א שהשקיע בטוב לבו ובהתנד־

לבניית  מרובים  מאמצים  מלאה  בות 
ועד  להכל  ודאג  הנופשון  של  התכנית 
מושלם  שיהיה  הקטנטנים  לפרטים 
ובאיכות גבוהה ומלכותית למען הנע־

רות המיוחדות. 
מערכת  את  ניצל  היקר  חונא  ר' 
קשריו המסועפים בין נדיבי העם וגופים 
שונים להתרימם עבור פעילות הנופשון 
בארגון שלובות והוא נחל הצלחה מרובה. 
של  גודל  סדר  על  מדברים  המספרים 
נופשון השווה ערך קרוב ל-400,000 שק־

לים בהקפדה על הטוב ביותר והאיכותי 
והמתנדבות.  הנערות  לשמחת  ביותר 
הוביל  התורמים  של  הנפלא  המארג 
שהותירו  מהנות  חוויות  עמוס  לשבוע 
חותם בלב כל אחת ואת מהמשתתפות 

והעניקו כוחות עד אין קץ.

שבוע של חוויות
החל למחרת תשעה באב  השבוע 
עת התאספו הנערות והמתנדבות לה־

פעלה בבית ספר המרכז שלבש פנים 
חולצות  קיבלו  הן  וחגיגיות,  חדשות 
וכובעים תרומת קופת חולים מאוחדת 
באדיבותם ובזכותם של מנהלי השיווק 

הרב יהודה לוי והרב משה ברים וכן ד"ר 
והתרגשו  למקום  שהגיעו  וויס  יובל 
מאוד לראות את הפעילות ואף הוסיפו 
לטו־ בעתיד  פעולה  לשתף  ישמחו  כי 

התקיימה  במקום  הנעלה.  הארגון  בת 
הפעלה עם דרבוקות, והרקדה מיוחדת 
מכן  ולאחר  סאמעט,  האחיות  של 
הובאו  אשר  ממתנפחים  הבנות  נהנו 
בהדפסות  לווה  כולו  הנופשון  למקום. 
מבית גרפצ'יק באדיבותו המסורה של 

אהרל'ה פיינר.
הבנות  עלו  שלישי,  ביום  למחרת, 
באדי־ נתרמו  אשר  האוטובוסים  אל 

בותם הרבה של חברת 'אחדות' ונסעו 
מספורט  נהנו  שם  נתניה,  לעיר  לטיול 
ימי ולאחריו סיירו במפעל קוקה קולה. 
תיאטרון  במקום  נערך  רביעי  ביום 
בעל  כאשר  במיוחד,  מושקע  בובות 
מלאה  בהתנדבות  הופיע  התיאטרון 
ומרוב התרגשותו למראה פעילות הח־

ההובלה  על  תשלום  לקחת  סירב  סד 
הפעילויות.  לשאר  מכספו  תרם  ואף 
לסעודת  הנערות  הסבו  היום  בסיום 
ע"י  למקום  שהובאה  בשרית  מלכים 
השף  של  בניהולו  סבורי  קייטרינג 

המהולל הערשי קוריץ.
לטיול  הבנות  נסעו  חמישי  ביום 
הגליל  הנגב,  משרד  במימון  לצפון 
הרב  השר  של  באדיבותו  והפריפריה 
אריה דרעי ועוזריו המסורים והנאמנים 
חסכו  שלא  אוזן,  וישראל  בוזגלו  יוסי 
לרגע על מנת להנעים את שהותן של 
הטיול  במהלך  והמתנדבות.  הבנות 
ולאחריו  פארק  באינדי  הנערות  טיילו 

נערך שיט בכינרת.
בסיום הטיול הגיעו למתחם חב"ד 
בצפת, שם הסבו לארוחת ערב תרומת 
נכבד  סכום  אף  שהעניקה  עד,  אושר 
ביד רחבה לכיסוי כל הקניות לנופשון.

בחמישי בערב נערך אירוע מיוחד 
ערכת  הוענק  אחת  ולכל  למתנדבות, 
באדיבותה  ללין  חברת  של  טיפוח 

הרבה.
מעדני  הוגשו  בבוקר  שישי  ביום 
חברת  של  באדיבותה  מפנקים  חלב 
הרב  השיווק  מנהל  של  בסיועו  טרה 

בנצי פדר, ובצהריים סעדו הבנות בטו־
עמיה תרומת קייטרינג פוטש ומסעדת 

השטעטל בצפת.
מרוממת  היתה  השבת   אווירת 
מאכלים  הוגשו  ובסעודות  ומופלאה, 
קיבלו  הבנות  המלך.  כיד  משובחים 
להודות  טוב  תחינות  וספר  ברכונים 
באדיבות מלכות וקסברגר עם חריטה 
מדהים  ויחס  ואחת  אחת  לכל  אישית 

כאילו היה זה בתשלום מלא. 
יזכרו לטוב יצחק בידרמן ואלימלך 
המושלמת  להפקה  שדאגו  וילנסקי 
ביותר  הטוב  הצד  על  יתקתק  שהכל 

ופעלו רבות בשינוע ובהגברה.

דמעות ב'אש התורה'
הבנות  יצאו  בבוקר  בראשון 
שם  התורה,  אש  לישיבת  והמתנדבות 
באדי־ המרכזי  האירוע  נערך  באולם 

והצוות  וינברג  יהודה  הרב  של  בותו 
המסור שהעמיד לרשות הארגון הן את 
האולם והן את הגג המפורסם למעמד 

ותחזינה עינינו. 
האירוע היה מושקע ברמה גבוהה 
ארגון  של  המסורת  כמיטב  במיוחד 
במידת  הבנות  את  לכבד  שלובות: 

האפשר ועד קצה גבול היכולת.
ריגש  בפעילויות  העמוס  השבוע 
וכל  הצדיקות  הנערות  את  מאוד 
תפילה  של  לים  זרמו  הרגש  נחלי 
למען הכלל והפרט. הנופשון כולו היה 
בסימן של שבע שנות פעילות הארגון 
בן  שביעית  "במוצאי  כי  צוין  ובאירוע 
המדויק  הזמן  הוא  ועתה  בא"  דוד 

להתפלל על הגאולה. 
קייטרינג יאמי של יואלי מרגליות 
גור־ אוכל  האירוע  למשתתפות  הגיש 

המנכ"ל  של  באדיבותו  'מכובד'  מה, 
ד'  יוקרה,  לקישוטי  דאגו  אונגר  שוקי 
מעוצבים,  פירות  מגשי  העניקה  כהן 
פר־ בשזירת  השקיעה  שטיינברג  וח' 
בסיוע  האירוע.  עבור  יוקרתיים  חים 
מכבי  חולים  קופת  השתתפה  לאירוע 
למגזר  השיווק  מנהל  של  באדיבותו 

החרדי הרב משה שלזינגר.
הבנות ירדו להתפלל בכותל ולא־

הורי  עם  יחד  לסעודה  הסבו  מכן  חר 
הנערות והמתנדבות. סלוגן הארגון 'כי 
זו המשפחה שלי' ניכר בכל רגע ורגע, 
התחברה  מתנדבת  שכל  היה  בולט 
למשפחה של הנערה אותה היא מלווה 
במסירות עד כי נהפכו למשפחה אחת. 
סיכום  מצגת  הוקרנה  האירוע  במהלך 
של הנופשון ולאחריה הרצאה מרגשת 
של הרבנית מ. מנדלזון. לקראת סיום 
האירוע עלו לגג אש התורה, שם נערך 
מעמד השיא בליווי תזמורתו של מנדי 
גולדברג יחד עם הזמרים פיני אינהורן 
בהתנדבות  שהופיעו  גרומן  ועקיבא 

מלאה וריגשו את המשתתפות כולן.

רגע של אמת
התורה  אש  גג  על  שהיו  הרגעים 
והמתנדבות:  הנערות  ידי  על  מכונים 
'הרגע הגדול של הנופשון' שאכן רואות 
כל  לקבלת  שמימי  כוח  הזה  ברגע 
את  הן  הביעו  הלב  ומעומק  התפילות. 
דייטש  הרב חונא  החסד  לאיש  תודתן 
שלא שקט לרגע ועמל בכל הכוח לה־

הזה  הרגע  את  מושלמת  בצורה  נפיק 
למען ייחרט בליבן של הנערות לעולמי 

עד וממנו ייטלו כוח להמשך השנה.
ירדו  הבלונים  הפרחת  לאחר 
בחזרה לאולם אש התורה, שם נערכו 
של  בניצוחם  והודיה  שמחה  ריקודי 
גרומן  ועקיבא  אינהורן  פיני  הזמרים 
בתזמורת של מנדי גולדברג ובתוספת 
הכלים של יואלי גרוס, יונתן היל ודוד 
הלר. כמו כן הופיעו מקהלת המקהלות 
'מלכות' בניצוחו של מנהל המקהלות 
ובמקום  ביכלר  פנחס  הרב  האגדי 
באדיבותו  האיכותית  ההגברה  פעלה 
המקום  וכאן  רובין  חנוך  של  הרבה 
שסייע  זייבלד  אשר  לישראל  להודות 

רבות במקום.
הקוזקים  הופיעו  האירוע  בסיום 
של יוני וייס ומשפחת פראנק לשמחת 
שבו  משפחותיהן  ובני  הנערות  הקהל. 
אשר  ובעוצמה  בכוח  מלאים  לביתם 
מעניקים חיות לכל השנה כולה. אש־
רינו מה טוב חלקנו שזכינו שיש ארגון 

כה נפלא בעולמנו.

מכון ספרי 'קול מנחם' קאליב בהכנות להופעת אנציקלופדיה 
'שמע ישראל' במהדורה חדשה ועיצוב מהודר

לזכרו של יוזם הרעיון כ"ק מרן אדמו"ר מקארליב זיע"א 
אותם  על  נכתבה  ספרות  של  ים 
ימים אפלים בתולדות עם ישראל, בת־
אין  אולם  ימ"ש,  הנאצית  השואה  קופת 
ספק שלפני למעלה משני עשורים נפל 
הדפוס  ממכבש  כאשר  זה,  בתחום  דבר 
החלו לעלות כרכי ה'אנציקלופדיה שמע 
של  האישי  וחזונו  רעיונו  פרי  ישראל' 
כ"ק מרן אדמו"ר מקאליב זיע"א. יצירה 
אחינו  של  נפשם  מסירות  על  ספרותית 
לקיום  הי"ד,  השואה  קדושי  ואחיותינו 
תורה ומצוות בתוך אותו תופת שכמוהו 
לא היה מימות עולם, וזו זכתה לברכתם 
זיע"א  הדור  וצדיקי  גדולי  של  ועידודם 

ויבדלחט"א שליט"א.
הספ־ בשערי  שהודפסה  באיגרת 

הלוי  שבט  בעל  הדור  פוסק  ממרן  רים 
וואזנר  הלוי  שמואל  רבי  האדיר  הגאון 
זיע"א כתב: "הנה כ"ק האדמו"ר הגה"צ 
מו"ל  שליט"א,  מקאליב  המפורסם 
במאורעות  העוסק  ישראל',  'שמע  ספר 
ושלשלת היסורים שעברו על אחינו בני 
ישראל בשנות השואה, שבאמת אין שום 
תיאור ולשון שיכול לתפוס גודל האסון 

והגזרה שנאבד שליש האומה ע"י יסורים 
מקדשי  לזכור  חייבים  מכ"מ  הנוראים, 
להזכיר  וגם  והטהורים,  הקדושים  השם 
ההשגחה העליונה ודרכי נס לאלו שזכו 
להינצל, ואין ספק כי מצוה לזכור ולה־
זכיר מעשה עמלק – ועלינו לדעת דרכי 
לבנים  ואבות  העליונה  ההשגחה  וניסי 
שמאוד  מה  ונפלאותיו.  ה'  מעשה  יגידו 
מחזק האמונה בהשי"ת, וע"כ טובה ודבר 
חשוב עשה בעמיו כ"ק האדמו"ר מקא־

ליב (שליט"א) זצוקלה"ה, וזכות מקדשי 
לקרב  ישראל,  לכלל  יעמוד  הי"ד,  השם 

גאולתינו ופדות נפשינו".
מרן  כ"ק  של  ההקדמה  בדברי 
אדמו"ר זיע"א לכרך השני כתב: "כשנג־

שנו אל המלאכה, אף אחד, כולל אותנו, 
לא האמין שדבר כזה יקום ויהיה, יקרום 
מוג־ עובדה  זו  והיום  ובשר,  עור  גידים, 
למ־ בס"ד  והפך  התממש  החלום  מרת, 
ציאות. וזה גופא העניק לנו חיזוק ועידוד 
ולהוסיף  הקורה  בעובי  שוב  להיכנס  רב, 
כרך נוסף בס"ד ליצירה נפלאה זו, שמאז 
הופעת הכרך הראשון, כל גדולי-ישראל 

את  עליו  גומרין  ואין  עליו,  ידם  סמכו 
בהסכמות  לראות  שניתן  כפי  ההלל. 
המצורפות לכרך זה. כאן המקום לקבוע 
גדו־ למעכת"ר  מיוחדת  יישר-כח  ברכת 

לי-ישראל שליט"א על שהעניקו לנו את 
הסכמותיהם הנלהבות, וממש אין מילים 
ול־ להללם  להם,  להודות  בשביל  בפינו 
שהביאו  דברים  לכך,  שזכינו  על  שבחם 
הק',  העבודה  בהמשך  רב  עידוד  עמהם 
וללא ספק שיש להם חלק גדול וחשוב 
הסטו־ ביצירה  הי"ד  הקדושים  בהנצחת 
ועל-כן  דב"ק.  בהמשך  שם  ועוד  זו.  רית 
חושבים אנו, שכדאי וראוי להוציא ספ־

רים אלו לאור-עולם, ללא שום טינה ח"ו 
אלה  שסיפורים  כדי  אלא  מעלה,  כלפי 
לפני  יעלו  מודפסים,  להיות  והעתידים 
רחמים  ויבקשו  ויתפללו  הכבוד  כסא 
עבור כלל ישראל לידע, להודיע ולהוודע 
איזה עם יש לו להקב"ה בעולמו, ונמשיך 
יותר  יישפך  שלא  ית"ש,  לפניו  להעתיר 

דם מעם ישראל." עדכתד"ה.
האפשרויות  נבדקות  זה  בשלב 
להופעתה של המהדורה החדשה בעיצוב 

החשובים  התכנים  את  שיביא  מהודר, 
סיפורים  אלפי  בה  זו  יצירה  שכוללת 
ומאות רבות של תמונות מאותה תקופה, 
שראו כאן אור לראשונה, כל זאת בפנים 
העמקת  את  להעצים  שיוכלו  חדשות 
מנער  הציבור  רבדי  כל  בקרב  המודעות 
בתולדות  זו  עגומה  למסכת  זקן  ועד 
הפשוטה  האמונה  להעמדת  ישראל  עם 
והתמימה בבורא יתברך שמו, שתכליתה 
מיועדת לזכור ולא לשכוח את אשר עבר 
על עם הסגולה, ומאידך לחזק את ידינו 
בקיום תורה ומצוות כל אחד לפום דרגה 
דיליה כשאנו רואים כיצד יהודים מסרו 
מצווה  כל  על  מחשכים  באותם  נפשם 
שרק יכלו לקיים או מנהג שנהגו בו בימי 

שלווה ורוגע.
עם  בדברים  באה  המכון  הנהלת 
אנשי מקצוע מהשורה הראשונה שיוכלו 
גם  היא  כאשר  החדשה,  בהפקה  לסייע 
ייעול  והצעות  תגובות  לשמוע  מצפה 
אלה  כל  שהרי  הרחב  הציבור  מקרב 
יוכלו לתרום למשימה החשובה שבודאי 
כ"ק  של  עד' להנצחת שמו  'גל  בה  יהא 

בלהט  שזכה  מאש  מוצל  אוד  האדמו"ר 
שנות  כשבעים  משך  הקדושה  עשייתו 
דור לזעוק בכל מקום ומקום את אותה 
"שמע  ישראל,  עם  של  נצחית  קריאה 

ישראל" וגו'.
חברי הנהלת מכון ספרי 'קול מנחם' 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  בפני  הביאו  הי"ו, 
שליט"א את רוח הדברים וסיקרו בפרו־
הם  כאשר  אלה,  בכל  הנעשה  את  טרוט 
מבקשים להדגיש, כי הדרישה מכל גווני 
הקשת לרכוש את כרכי האנציקלופדיה 
במאוד  עכשיו  התעצמה  השנה,  במשך 
מאוד, מאז הסתלקותו של של כ"ק מרן 
הרחב  הציבור  בקרב  הן  זיע"א,  אדמו"ר 

וגם מקרב מוסדות החינוך למיניהם. 
כ"ק  האציל  הדברים,  למשמע 
חברי  על  ברכתו  את  שליט"א  האדמו"ר 
את  העושים  שליט"א,  המכון  הנהלת 
השנה  ימות  כל  משך  נאמנה  מלאכתם 
בהכנות  עתה  ובפרט  הספרים,  במגוון 
האנציקלופדיה  של  מחדש  להנפקתה 

'שמע ישראל'. 
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מהפכת המחירים ב'הצורפים' מתרחבת: 
תצפו ליותר – תשלמו פחות! 

יוקרה 
במחירים 

משתלמים: 
 - הצורפים 
המובילה  הרשת 
כסף  לכלי 

ויודאיקה 
את  מרחיבה 

פעילותה 
לארה"ב  גם 

במסגרת  תקדים.  חסרת  מחירים  מהפכת  מציגה  כך  ובעקבות 
המהפכה ניתן להשיג בסניפי הרשת את הקולקציות המרהיבות 

של הצורפים במחירים זולים בעשרות אחוזים. 
יעקב מרדינגר - בעלים, אמן וצורף ראשי, מציין כי הוחלט 
מהוזלת  שייהנו  הצרכנים  לטובת  הרשת  בעוצמת  להשתמש 

מחירים דרמטית על מגוון הקולקציות של הצורפים. 
"הצרכן הישראלי אוהב גם וגם. הוא לא רוצה להתפשר על 
משתלמים.  במחירים  אותם  לקבל  מעוניין  אך  ויוקרה  איכות 
לראשונה, מהפכת המחירים של הצורפים מאפשרת לו לרכוש 
חסרי  במחירים  מוערך,  בינלאומי  ממותג  איכותיים  כסף  כלי 

תקדים", דברי מרדינגר. 
מחירים לדוגמא: זוג פמוטים קומינו חלק 21 ס"מ ב-1,285

ש"ח, זוג פמוטים בארי מקושט 35 ס"מ ב-2,450 ש"ח, סט גביע 
וצלחת דגם ליבורנו ב-590 ש"ח, חנוכיית בארי חלקה ב-3,450
ש"ח, מים אחרונים קינג ב-1,950 ש"ח. המחירים לחברי מועדון 

ולמצטרפים חדשים. 
שינוי  להתחדש ומציעה  העת  כל  ממשיכה  רשת הצורפים 
HSP – Hazorfim Silver Pro-:מהפכני בעולם כלי הכסף

tect - ציפוי שכבת הגנה למניעת השחרה. הציפוי מעניק הגנה 
מלאה לכלי הכסף לאורך שנים. 

שמעניק  הלקוח,  בית  עד  שירות  משיקה  הצורפים  בנוסף, 
אפשרות לחידוש, תיקון וציפוי כלי הכסף בשכבת הגנה מבלי 

לצאת מהבית. 
מוצרי הצורפים הינם היחידים המצוידים בתעודת הערכה 

מקורית ISI המעידה על איכות ואותנטיות הפריטים. 

חדש: סדרת קרקרים משובחת מאיטליה 
בכשרות המהודרת בד"ץ אגודת ישראל

'פיובאסאנה',  מבית  המשובחת  הקרקר  מוצרי  סדרת 
בכשרות  עד  אושר  ברשת  המדפים  על  מעכשיו  איטליה, 

מהדרין של בד"ץ אגודת ישראל. 
הוותיק  האיטלקי  המותג  מבית  החדשה  המוצרים  בסדרת 
חיטה  וקרקר  מלח  בתוספת  קרקר  קלאסי,  קרקר  למצוא  ניתן 

לשוחרי  מלאה 
כל  הבריאות. 
מיוצרים  הטעמים 
ההשגחה  תחת 
המהודרת של בד"ץ 
ישראל  אגודת 
בייצור מיוחד עבור 
עד,  אושר  רשת 
וברשת מדווחים על 
גבוהים  ביקושים 

בקרב הצרכנים לסדרה האיכותית. 
משווקים  אגו"י  בד"ץ  בכשרות  'פיובאסנה'  הקרקר  מארזי 
קטנים  אישיים  מארזים  המכילות  חסכוניות,  באריזות  לצרכן 
של 250 גרם, לשמירה על הטריות. את המארזים האישיים ניתן 
לצרף לארוחה קטנה או לשלוח עם הילד לבית הספר. בימים 
אלה נערכים לקראת ייצור טעמים נוספים בכשרות בד"ץ אגו"י 

לתועלת שוחרי הכשרות.

כשהבוקר מעולה, הכל מעולה: חוזרים 
ללימודים עם קורנפלקס 'מעולה'

החופש  אוטוטו 
נגמר וילדינו יצעדו אל 
עם  לימודיהם.  מקום 
'מעולה'  קורנפלקס 
את  יפתחו  הילדים 
באנרגיות  הבוקר 
על  שישפיעו  חיוביות 

כל יום הלימודים.
'מעולה',  חברת 
המזון  מוצרי  יצרנית 

הסדרה  חדשה.  קורנפלקס  סדרת  השיקה  בישראל,  המובילה 
פתיתי  קורנפלקס  קלויים,  תירס  פתיתי  קורנפלקס  כוללת: 
תירס  פתיתי  קורנפלקס  ובוטנים,  דבש  בציפוי  קלויים  תירס 

קלויים בטעם שוקולד. 
סדרת הקורנפלקס של 'מעולה' היא בעלת ערכים תזונתיים 
בריאים ומאוזנים, ללא שומנים למנה של 30 גרם, וללא תוספת 
משרד  תקני  בכל  עומד  החדש  המוצר  משמרים.  חומרים 

הבריאות.
הקורנפלקס של 'מעולה' החדש מגיע במארז של 500 גרם, 
איכותי  הוא  החרדית.  העדה  בד"צ  של  המהודרת  בכשרות 

במיוחד ובטעם ביתי. 
פיתוח  "תהליך  כי  ציין  'מעולה',  מותג  מנהל  אדלר,  גבי 
ילדים  של  לטעמם  לקלוע  הצורך  עקב  רב  זמן  ארך  המוצר 
תהליך  לכן,  המוצר.  של  הבריאותיים  הערכים  על  ולשמור 
הייצור היה צמוד לבקרת איכות, טעם ובריאות על מנת לקבל 

תוצאה מושלמת ללא ויתור על שום ערך. 
מוצרי  סדרת  אל  מצטרפת  החדשה  הקורנפלקס  סדרת 
מתאפיינים  'מעולה'  מוצרי  ביותר.  האיכותיים  'מעולה' 
וטעמים  לה  שני  שאין  טריות  מתפשרת,  הבלתי  באיכותם 
מובחרים וערבים לחך – מה שהופך את מוצרי 'מעולה' למוצרי 
חובה בכל בית. כמו כל מוצרי 'מעולה' נהנים לשאת את חותמת 

הכשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית ירושלים.

בין הזמנים עם תפריט הקיץ 
של מסעדת רודריגז 

בהר  'רודריגז'  והמובילה  האיכותית  הבשרים  מסעדת 
החוצבים בירושלים, מחכה לכם בבין הזמנים עם תפריט קיץ 

משובח.
פוקצ'ות  עסיסיות,  נתחים  מנות  של  משפע  ליהנות  תוכלו 
נהדרים  המבורגרים  נפלא,  בניחוח  מתובלים  קבבים  עשירות, 

בטעם של עוד, ושלל מנות משפחתיות עם טעמים. 
חלק מהמנות המיוחדות של 'רודריגז' שקנו להן שם וטעם 
של  חלקן  אמריקאי.  הדרום  המטבח  בהשראת  נולדו  טוב, 
לטעמכם  לבחור  ותוכלו  ברזילאי  אוכל  של  נגיעות  עם  המנות 
גם מנות בטעם מזרחי, כי ב'רודריגז' חשוב לשף לקלוע לטעמם 
של כולם. כל אחד שאוהב טעם אחר מכל מקום בעולם, ימצא 

את המנה האהובה עליו.
לצד  עסיסיות,  בשריות  מנות  שנים  כבר  מגישה  המסעדה 
מוכנים  הטריים  המאפים  מנחם.  אלי  השף  של  גורמה  מנות 

במקום, והתנורים והכיריים פולטים את המאכלים האנינים.
המנות, אין ספק לכל מי שטעם, שונות וייחודיות ומוגשות 
ברמה הגבוהה ביותר. זהו המקום עבור ציבור שומר המצוות, 
פשרות  ללא  גבוה  בסטנדרט  קולינרי  מענה  מקבל  הוא  בו 
אסתטיקה  ברמת  מוגשות  הכשרות. הן  להידורי  הקשור  בכל 

מוקפדת ויוקרתית, בסטנדרטים גבוהים במיוחד.
של  חגיגה  מעניינים,  קינוחים  של  מגוון  למצוא  גם  תוכלו 

טעמים ייחודיים.
חוצבים  בהר  המדע  קרית  שברחוב  רודריגז  מסעדת 
עסקיות  כולל  הצהריים  משעות  יום  בכל  פתוחה  בירושלים 
ארבעים  עד   vip חדר במקום  המאוחרות.  הלילה  שעות  ועד 
איש, שם גם נערכים אירועים ברמה גבוהה, בר מצוות, בריתות, 

שבע ברכות ועוד.
רודריגז רחוב קרית המדע 3 הר חוצבים ירושלים.

סולתם - ממשיכים לחדש
חברת 'סולתם' נבחרה על ידי חברת  Pasabahce(פסבחצ'ה) 
ולמטבח,  לבית  הזכוכית  למותג  בישראל  בלעדית  כמשווקת 

פסבחצ'ה.
חברת פסבחצ'ה נוסדה ב-1935 על ידי קמאל אתא טורק, 
בעולם  בגודלה  השנייה  החברה  זוהי  טורקיה.  שליט  אז  שהיה 
אחד  בטורקיה,   3 ייצור:  מפעלי   5 ולה  לבית,  זכוכית  לייצור 
ורוב  ציבורית  היא  החברה  כיום  ברוסיה.  ואחד  בבולגריה 
מניותיה מוחזקות בידי ISBANK (אישבנק) הבנק השני בגודלו 
בטורקיה. היא משווקת את מוצריה במעל 140 מדינות ברחבי 
ברחבי  הקיימות  לטרנד  בהתאם  זאת  רחבה,  בהצלחה  העולם 
והמעבר  מהמדפים  מוסרים  פעמיים  חד  מוצרים  בו  העולם 

לזכוכית מקבל תאוצה. 
של  והאסטרטגיה  המותג  לחידוש  המשך  מהווה  זה  מהלך 
חברת סולתם, שהשקיעה בו כ-10 מיליון ש"ח ב-2018. שינוי 
אותו  להנגיש  הוותיק,  המותג  את  לרענן  נועד  האסטרטגיה 
בתחום  המותג  השפעת  את  ולחזק  לתפוס  יותר,  צעיר  לקהל 

כלי הבישול. 
החברה  החליפה  החדשה,  ולאסטרטגיה  למהלך  בהתאם 
את משרד הפרסום D-SAY ועברה למשרד הפרסום 'אברהם' 

שיטפל במותג ובמהלכיו הקרובים בארץ. 
רחב  מגוון  כולל:  החדשה  והאסטרטגיה  המיתוג  מהלך 
בנראות  חנויות  חדשה,  שפה  חדש,  לוגו  חדשים,  מוצרים  של 
חדשה, אריזות חדשות שמטרתן להנגיש את המידע המקצועי 
תמחור  אסטרטגיית  ברורה,  צרכנית  בשפה  המוצר,  אודות 
תוך  בסולתם,  בעבר  קיימים  היו  שלא  נגישים  מחירים  חדשה, 
להגדיל  במטרה  מתפשרת,  בלתי  ואיכות  מפרטים  על  שמירה 

את נתח השוק.
החברה הגדילה לאחרונה את מגוון מוצריה בהשקעה של 
כ-20 מיליון ש"ח והציגה צמיחה של כ-40% בהיקף המכירות. 
רק בשנה האחרונה נפתחו כ-8 סניפים חדשים, האחרון בקניון 
עופר אבנת, בפתח תקוה, ובקרוב צפויות להיפתח חנויות של 
המותג בקינג ג'ורג' בתל אביב ובקניון עזריאלי חיפה, ומהווה 
את  ולהכפיל  להתרחב  החברה  של  האסטרטגי  ממהלכה  חלק 

מספר הסניפים תוך כ-5 שנים. 

וישוז מבית קרוקס: 
חופש גדול? סייל גדול!

ממשיכה   WeShoes בישראל  המובילה  ההנעלה  רשת 
להכתיב אופנת יום-יום איכותית, נוחה ואופנתית. וישוז מבית 
קרוקס אנד מור יוצאת במבצע הכי חם העונה עד 50% הנחה 

בחנויות ובאתר.
ועד  היום  משגרת  המשפחה  כלל  את  מלווה  הקולקציה 
Crocs&more מבית   WeShoes רשת  בחנויות  הערב. 

תמצאו את הקולקציה העכשווית שכוללת מגוון מותגים, שלל 
למדוד  רק  לכם  נשאר  המשפחה,  בני  לכל  ועיצובים  דגמים 

ולקחת. 
אחרי  מחיר  הנחה   50% צהובה  נעל  לדוגמה:  מחירים 
אחרי  מחיר  הנחה   40% לילדות  לבנים  סנדלים  ש"ח,   109.95
אחרי 139.90 מחיר  הנחה  שחורים 30%  סניקרס  ש"ח,   95.90

ש"ח.
WeShoes רשת  סניפי  בכל  למצוא  ניתן  המבצעים  את 

הפזורים ברחבי הארץ 

'סירוק קל': פותחים את שנת הלימודים 
בלי קשרים בשיער

קשרים  ובלי  בקלות  תפתחו  החדשה  הלימודים  שנת  את 
נקה  מבית  קל'  'סירוק  מוצרי  סדרת  בזכות  בשיער,  מיותרים 
בבוקר  השיער  את  לסדר  איך  לתהות  צריך  לא  כבר  מהיום   .7
נהנים  ואתם  בקלות,  נפתחים  הקשרים  קל"  "סירוק  כשיש   –

משיער נקי, קל לסירוק, רך, נעים למגע ומלא ברק.
סדרת 'סירוק קל' כוללת שמפו, מרכך, קרם לחות ותרסיס 

להתרת קשרים בניחוח מפנק ונעים במיוחד לשמירה על שיער 
ענבים  זרעי  בשמן  מועשרים  הסדרה  מוצרי  לסירוק.  וקל  נקי 
לשמירה  כמסייע  הידוע  רוזמרין  ושמן  השיער  לרכות  התורם 
על היגיינת הראש ולתחושת רעננות וניקיון, ויטמין E ואנטי-

אוקסידנטים המעניקים מעניק ברק לשיער ותורמים למניעת 
קשרים. מכיל פרו-וויטמין B5 העוטף את השיער בלחות, מונע 

יובש וחשמל סטטי.
ללא פרבנים, היפואלרגניים, נבדקו דרמטולוגית.

תנור אפייה של קונסטרוקטה: 
באה לאפות לאורך זמן

שברתם 
צלחת במזל"ט? 
תשברו  אל 
הראש  את 
בחיפושים אחר 
חשמל  מכשירי 

איכותיים 
הזוג  של  לבית 
רוצים  הצעיר. 
שיחזיק  תנור 
רק  זמן?  לאורך 

קונסטרוקטה! 
של  בחתונה 

הנין הוא עוד יעבוד! קונסטרוקטה. באה לאפות.
חשמל  מוצרי  מייצרת  שקונסטרוקטה  שנים   68 כבר 
ביתיים עמידים לאורך זמן. תנורי קונסטרוקטה מציעים איכות 
עולמית, עם עוצמה ועמידות לאורך שנים, ברמת גימור גבוהה 
ניקוי   – פירוליזציה  תכנית  לתנורים  ועדכני.  יוקרתי  ובעיצוב 
עצמי ושריפת שומנים בטמפרטורה גבוהה של כ-480 מעלות, 
ניגוב  להעביר  הוא  שנותר  כל  הניקיון.  עבודת  את  המקלים 
בתחתית והתנור מוכשר ונקי – לבשרי, חלבי ולפסח למהדרין. 
המדעי-טכנולוגי  המכון  באישור  הינה  הפירוליזציה  תכנית 

להלכה בראשות הרב הלפרין.
שנות  מתוקות: 5  שנים  לחמש  מיוחדת  הטבה  עם  ועכשיו 
המוענקת  לאחריות  בנוסף  בלבד,  ש"ח   99 בתוספת  אחריות 
על המוצר לשנה ממועד הרכישה כמפורט בתעודת האחריות. 
אצל  ברכישה   .31.10.19 עד  ובתוקף  המימוש  לתנאי  בכפוף 

משווק המשתתף בהטבה.

גם שר, גם מדבר, גם רוקד וגם קופלה
החלום 

הילדים  של 
בובת  מתגשם! 
האמתית  הפלא 
של  ה'קופלה' 
וקסברגר  מלכות 

הגיעה לארץ.
הילדים 

מכירים את בובת 
של  הקופלה 
וקסברגר  מלכות 

מקלטות 
המקרנצ'יק 

ותחפושות פורים, עכשיו זה הולך להיות אמיתי.
בתקופה  הושקעו  מיוחדים  ופיתוחים  רבים  משאבים 
כמעט  ה'קופלה'  הפלא  בובת  של  הפיתוח  בתהליך  האחרונה 
האמתית, לצד החדשנות והפטנטים המיוחדים בבובה, 'יכולות' 
הבובה שגם שרה גם מדברת גם רוקדת וגם... וגם..., במלכות 
המארז  של  המיוחד  העיצוב  את  שכחו  לא  כמובן  וקסברגר 

הייחודי, שעוצב ביד אומן במיוחד לגיל הרך. 
לעשות?'  יודעת  הבובה  'מה  חושפים  וקסברגר  במלכות 
לרקוד,  יודעת  שאומרים,  מה  אחרי  ולחזור  לדבר  יודעת  היא 
קופלה  ג'ינגל  את  לבד  ושרה  לשיר,  גם  ויודעת  ללכת,  יודעת 

המוכר.
ונותנות  שמפתיעות  המיוחדות  קופלה  הפתעות  בין 
הבובה  את  גם  תראו  בחופש,  לילדים  מקורית  תעסוקה 
המיוחדת  הלילה  מנורת  ואת  קופלה  תיק  את  הזו,  המיוחדת 
שלנו. עוד קצת סבלנות ותהיו מופתעים ובגדול. תראו שהיה 

שווה לחכות.

מי הפה לילדים של תאידנט: חוזרים 
ללימודים עם שיניים בריאות

ההתרגשות 
בשיאה.  בבית 
ימים  כמה  בעוד 
הילדים  ישובו 
התורה  לתלמודי 
הספר  ובתי 
הלימודים  ושנת 
תחל.  החדשה 

ההתרגשות 
וההתארגנות 

רבה,  לקראתה 
כוללת  והיא 
הכנת  את  כמובן 

הילקוטים, עיטוף הספרים, קישוט המחברות – וגם את בריאות 
השיניים שלכם.

השמירה על היגיינת הפה חשובה מאוד אצל ילדים, בייחוד 
עשויה   – היום  עליהם  נכונה  שמירה  שכן  החלביות,  בשיניים 
למנוע עוגמת נפש רבה בגיל בוגר יותר. מהיום, גם הם יכולים 
ליהנות ממי הפה המרעננים של תאידנט שהשיקה רק לאחרונה 

מי פה מרוכזים לילדים, בטעם ענבים וללא סוכר.
ללא  וחג,  בשבת  גם  לשימוש  מותרים  תיאדנט  של  פה  מי 
חשש, ונהנים מאפקט יעיל אף יותר ממשחת שיניים: תיאדנט 
מונע עששת ופלאק, עוזר לשמירה על היגיינת הפה ובריאות 
ומנטרל  חיידקים  הצטברות  מונע  נשימה,  מרענן  השיניים, 
ריחות רעים מהפה. שלוש טיפות תיאדנט בלבד בכוס מים – 
מהשיניים,  הפלאק  רובד  את  לנקות  בשביל  שצריך  מה  כל  הן 
שעות  לאורך  רעננות  תחושת  ולהעניק  הפה  חלל  את  לחטא 

רבות.
מחזיקי  קהל  בהכשר  לשימוש  מאושרים  פה  מי  תיאדנט 

הדת בעלזא ובאישור משרד הבריאות.

ד"ר פישר: תרחיצי פנים בסדרת 
EFFECTIVE CARE עם נוסחת 

TRIPLE ACTIVE
מביאה  הקיץ  עונת 
זיעה  מעיק,  חום  עימה 
מוגברת ואוויר עמוס באבק, 
המשפיעים ישירות על עור 
יש  בקיץ  לכן  שלנו.  הפנים 
פנים  ניקוי  על  להקפיד 
מבשאר  יותר  ויסודי  תכוף 

עונות השנה.
בסדרת  הפנים  תרחיצי 
פישר  ד"ר  של  קר  אפקטיב 
ייחודית  נוסחה  מכילים 
עדין  לניקוי  המותאמת 
הפנים  עור  של  ויסודי 
פעילות  בעלת  והצוואר, 
משולשת  אקטיבית 
עשירה,  לחות  המשלבת 

הזנה ורעננות. 
מותאמים   EFFECTIVE CARE של  הניקוי  תרחיצי 
בפרו  מועשרים  העור,  של  הטבעית  החומציות  לרמת  במיוחד 
ויטמין B5 המעניק לחות ורכות ומותיר את העור גמיש, חלק 
ונעים למגע. התרחיצים מועשרים בקומפלקס ייחודי המשלב 
מנזקי  העור  על  בהגנה  המסייע  אוקסידנט  אנטי   ,E ויטמין 
של  התקין  מצבו  על  שומר  ליובש,  הגורמים  וסביבה  אקלים 

העור ומנטרל רדיקלים חופשיים.
שני התרחיצים בסדרה הינם אל דמע ו-100% אל סבון. 

EFFECTIVE CARE מסדרת  חלק  הינם  התרחיצים 
היפואלרגניים  תכשירים  סדרת  פישר,  ד"ר  של  המובילה 
המטפלת באפקטיביות ובהצלחה ביובש עור, שומרת על מאזן 
הלחות הטבעי של העור ומעניקה לו מראה בריא וצעיר יותר.

עשירה  נוסחה  בעלת  שונים,  עור  לסוגי  מתאימה  הסדרה 

מעשירי  אפקטיביים  ומרכיבים  ויטמינים  קומפלקס  המכילה 
לחות, הנספגים במהירות ומונעים יובש עור לאורך זמן.

מוצרים:   2 כוללים  קר  אפקטיב  בסדרת  הפנים  תרחיצי 
איפור,  ולהסרת  יסודי  לניקוי  העור  סוגי  לכל  פנים  תרחיץ 
וסיוע  לחות  להענקת  מים  שושנת  בתמצית  מועשר  התרחיץ 
לצרכן: 17.90 מומלץ  מחיר  מ"ל,  תכולה: 180  העור.  בהרגעת 

ש"ח.
ועדין  יסודי  לניקוי  רגיש  לעור  סנסיטיב  פנים  תרחיץ 
במיוחד ולהסרת איפור, עבר את מבדק SENSITIVE המעיד 
מועשר  התרחיץ  ומגורה.  אדמומי  רגיש,  לעור  התאמתו  על 
בתמצית קיווי המסייעת להזנה והענקת חיוניות לעור. תכולה: 

180 מ"ל, מחיר מומלץ לצרכן: 17.90 ש"ח.
ניתן להשיג את מגוון תכשירי הסדרה ברשת סופר פארם, 

ברשתות השיווק, בבתי המרקחת ובחנויות נבחרות.

עכשיו בעינית: משקפי ראייה מסנני קרינה 
ללא תוספת תשלום

עליית  עם 
המודעות 
העולמית 

להשפעותיה 
של  השליליות 
אולטרה- קרינה 

 ,(UV) סגולית 
רשת  יוצאת 

האופטיקה 
במיזם  'עינית' 
משקפי  מיוחד: 
ראייה עם עדשות 

בציפוי מסנן קרינה – ללא תוספת תשלום - במחיר של עדשה 
רגילה!

ברשת עינית מסבירים, כי עם ההתחממות הגלובלית, גוברת 
הקרינה המסוכנת – קרינה אולטרה סגולית. זוהי קרינה שאינה 
הפיכים,  בלתי  נזקים  לגרום  עלולה  אך  האנושית,  לעין  נראית 
במיוחד לעיניים, שחשופות תדיר לקרני השמש. מקובל להגן 
על העיניים באמצעות משקפי שמש, וכך קורה ששכבת הגיל 
הצעירה, שאינה נוהגת להרכיב משקפי שמש – נמצאת בסיכון 

גבוה ובחשיפה מוגברת לקרינה האולטרה סגולית.
העיניים  על  ההגנה  לחשיבות  המודעות  את  להעלות  כדי 
מהפכניות,  ראייה  משקפי  'עינית'  רשת  משיקה  ילדים,  בקרב 
על  המגנה  מתקדמת  טכנולוגיה  בעלות  עדשות  הכוללות 
במיוחד  אידיאלי   – סגולית  אולטרה  קרינה  מפני  העיניים 
גובה  אינה  הרשת  החשוב,  השירות  את  להנגיש  כדי  לילדים. 
תשלום נוסף על העדשות המתקדמות, והן נמכרות במחיר של 

עדשה רגילה, כולל אחריות לשנתיים.
סניפי 'עינית': ירושלים: חנות הדגל ברח' ישעיהו 1, וקניון 
רב שפע, רח' שמגר 16; בני ברק: 'עינית' ו'עינית ג'וניור' במרכז 
שטח  בן  רח'  'רימון'  מרכז  אלעד:   ;4 לנדא  הרב  רח'  רייסדור, 
10; בית שמש: חדש קניון לב הרמה רח' נהר הירדן וברח' נחל 
זוהר 4; ביתר עילית: רח' הר"ן 9. חדש! סניף אשדוד: הורקנוס 

7, רובע ז'.

בדרך עוצרים באיקאה

עם  ליהנות  לבית,  מחוץ  ומלכד  משפחתי  טיול  כמו  אין 
וממאכלים  קיציים  מפירות  וליהנות  השמש  באור  הילדים 
ביתיים שהוכנו מבעוד מועד. אז בדרך, איקאה מזמינה אתכם 
שדרוש  מה  בכל  ולהצטייד  איקאה  מחנויות  באחת  לעצור 
או  מתקפלים  שולחנות  אוכל,  מתיקי  החל  המושלם:  לטיול 

שמיכות - וכלה במגוון פתרונות לאחסון האוכל:
שולחן טיול לילדים RESO - גוון אפור-חום. ג' 49 ס"מ, א' 
92 ס"מ, ר' 89 ס"מ. 245 ש"ח. תיק אוכל IKEA 365 + - ירוק. ג' 
IKEA 365 30 ס"מ א' 22 ס"מ ר' 17 ס"מ. 15 ש"ח. בקבוק מים
IKEA אדום. נ' 0.5 ל'. 15 ש"ח. קופסת אחסון עם חלוקה - +

365 + - מרובע. נ' 750 מ"ל. 20 ש"ח. סט מכסים למזון, 3 חל' 
ÖVERMÄTT - סיליקון צבעוני. 19 ש"ח.

1, אזה"ת  ישראל  גיבורי  רח'   - נתניה  הסניפים:  רשימת 
כביש  שורק  עסקים  1 מרכז  היוזמה  רח'   - ראשל"צ  פולג. 
חיפה 52 (דרך  ישראל  תפוצות  רחוב  אתא -  קריית  פלמחים. 

קריית אתא(. באר שבע - הירדן 24.

דנונה PRO: היוגורט שמשנה את הכללים
שטראוס,  מחלבות 
שהשיקה לראשונה בישראל 
המוצרים  קטגוריית  את 
שמחה  בחלבון,  העשירים 
להגיש לכם את סדרת דנונה 
PRO: יוגורט טעים במיוחד 
בסדרה  בחלבון.  ועשיר 
שונים  יוגורט  טעמי  מגוון 

בהם; תות, פירות יער, אפרסק ואננס, המכילים 10 גרם חלבון 
לגביע. 

קטגוריית המוצרים העשירים בחלבון צומחת בקצב מואץ 
מנהלים  אשר  לצרכנים  מענה  ומעניקה  האחרונות,  בשנים 
שונים.  במינונים  גופנית  בפעילות  ועוסקים  פעיל  חיים  אורח 
שטראוס הייתה הראשונה לזהות את הצורך ולהשיק את דנונה 
המהווה  במיוחד,  סמיך  במרקם  בחלבון  עשיר  יוגורט   -  PRO
חלבון  של  יפה  כמות  לצריכת  ונוחה  טעימה  זמינה,  אפשרות 

איכותי ועם אחוז שומן נמוך. 
ייחודה של הסדרה טמון בתהליך הטבעי של העלאת ריכוז 
עולה  וכך  היוגורט,  מי  את  מסננים  במהלכו,  ביוגורט.  החלבון 
דנונה  של  המיוחד  מרקמו  ונוצר  במוצר  הטבעי  החלבון  ריכוז 

 .PRO
משווק  שומן,   2.4% כולל  חלבון  גרם   PRO 10 דנונה 

בגביעים של 150 ג', וזמין לרכישה ברשתות השיווק.
כשרות: בד"צ למהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

הדרך לנופש 'בין הזמנים' עוברת 
במבצעים מיוחדים של 'שוק מהדרין' 

לא  מאיתנו  מי 
האלו?  ברגעים  נתקל 
יושבים  המשפחה  בני 
המזוודות  ברכב, 
והתיקים קשורים היטב 
על הגג. כל פינה ברכב 
מקום  אפס  עד  תפוסה 
נחוץ  פריט  עוד  עם 
לחופשה או לטיול אליו 

על  מקום  פיסת  עוד  רק  לעצמו  לנכס  מנסה  אחד  וכל  יצאנו, 
ספסל הרכב. ואז זה מגיע: "אנחנו רעבים". כך הילדים הקטנים 
יותר. גם הגדולים, שיודעים להתאפק, הופכים לפחות רגועים. 
ארוחה  כל  ועבור  מהבית,  מרוחק  באזור  שאנחנו  לעשות  ומה 
הכשרות  עם  הנכון  המקום  את  לחפש  צריכים  ביותר,  קטנה 

המהודרת על מנת שנוכל להשביע את הרעב.
זו בדיוק הסיבה שלפני היציאה הבאה שלכם, לאטרקציה 
הסניפים  באחד  לעבור  צריכים  אתם  חופשה,  או  משפחתית 
העגלה  את  ולמלא  מהדרין',  'שוק  החרדית,  המזון  רשת  של 
בלי לעבוד קשה. עם אלפי מוצרים למהדרין ומחלקות טריות, 
הארץ,  ברחבי  הפרוסים  מהדרין'  'שוק  בסניפי  לכם  מחכים 
המוצרים האיכותיים ביותר בכשרויות מהודרות ללא פשרות. 
 – גדול  חופש  ברשת:  הזמנים  לבין  מבצעים  גם  ועכשיו 

מחירים קטנים. 
יש  האש?  על  עושים  בטבע?  לארוחות  יוצאים  אתם 
עוף/ נקניקיות  ביותר:  השווים  במחירים  מוצרים  מבחר  לכם 
ב-5.90 ירושלים,  עוף  גרם   400 חריף,  פיקנטי  קוקטייל/עוף 

עוף  גרם  מזרחי, 500  טחון/קבב  המבורגר/בקר  ליחידה.  ש"ח 
ירושלים, 2 יחידות ב- 30 ש"ח. קבב מזרחי/המבורגר בקר 500
מזרחי/רומני/ קבב  ש"ח.  ב-32  יחידות   2 ירושלים,  עוף  גרם 
ב-20 יחידות   3 המנגל,  מעדני  גרם   400 בקר  כבש/המבורגר 
ש"ח. סטייק עין, 800 גרם עוף ירושלים, ב-25.90ש"ח ליחידה.
עוד תמצאו בין יתר המבצעים, שימורי גרעיני תירס, 320
חרוזית/ זיתים  שימורי  ש"ח.  ב-10  יחידות   3 ויליפוד,  גרם 
מלפפון  ש"ח.  ב-20  יחידות   3 השיטה,  בית  טבעות/קוקטייל, 

ועוד  ש"ח.  ב-10  יחידות   2 השיטה,  בית   7-9 במלח/חומץ 
מגוון יינות, וודקה פינלנדיה, שמן קנולה, תמרים, קפה טורקי, 
שוקולדים קליק בשקית, עוגות הבית של אסם, שמפו, מגבות 
מוצרי  עשרות  ועוד  כביסה  ג'ל  כלים,  סבון  טואלט,  נייר  נייר, 

מבצע במחלקות השונות – עכשיו לאורך כל הדרך לחופשה.
דרום,  ועד  מצפון  הארץ,  רחבי  בכל  בדרך  לכם  מחכים 
קרית  העמק,  מגדל  חדרה, חיפה,  ועד אילת: טבריה,  מטבריה 
ירושלים,  שמש,  בית  אלעד,  נתניה,  הרצליה,  רעננה,  אתא, 
יעקב  כוכב  אל,  בית  אביב,  תל  תקווה,  פתח  עילית,  מודיעין 
ואילת. ובכל יום שלישי מחירים שוברי שוק במחלקת פירות 
העדה  בד"ץ  ובכשרות  ביותר  הגבוהה  האיכות   – וירקות 

החרדית.
עד  המבצעים  מהדרין'.  'שוק  עם  ושמחה  נעימה  חופשה 

תאריך כ"ג אב תשע"ט, 24.8.19.

בזכות מייבש Rinnai השנה בבין הזמנים 
שולחים את הילדים לים בכיף

כמויות הכביסה שיודע כל בית בתקופת 'בין הזמנים', אינן 
מביישות מוסדות שלמים. ילדים ומבוגרים יוצאים בהמוניהם 
אל הבריכה והים, והיציאות הללו מעלות על גדותיהם את סלי 
להספיק  הניסיון  סביב  המירוץ  המגבות.  של  בעיקר  הכביסה, 
לא  אך  למייגע.  לעתים  הופך  יבשה,  מגבת  ילד  לכל  לאפשר 

בבתים בהם משתמשים במייבשים הפועלים באמצעות גז.
מייבש הכביסה Rinnai, מוביל את מהפכת ייבוש הכביסה 
וחוסך לאלפי אמהות זמן וכאבי לב. אנשים מחלקים את החיים 
Rinnai שלהם ללפני ההיכרות איתו ואחריה. מייבש הכביסה

חברת  ידי  על  בארץ  המשווק  יפן,  תוצרת  המוביל  המותג  הינו 
בארץ  הכביסה  מייבשי  בשוק  ממש  של  מהפכה  מחולל  'פזגז', 
הכביסה  את  מייבש  גז  באמצעות  המופעל  המכשיר  ובעולם. 
חוסך  ובכך  חשמלי,  כביסה  למייבש  שלוקח  הזמן  במחצית 
מסוג  מייבש  בנוסף,  היבשה.  לכביסה  המתנה  של  רבות  שעות 
זה הינו חסכוני במיוחד ובעל דירוג אנרגטי A, מתאים לכביסה 
בגיהוץ,  והצורך  הקמטים  את  מפחית  חליפות,  ואף  עדינה 

ידידותי לסביבה ומופעל באנרגיה ירוקה.
צריכים  לא  אתם   ,Rinnai הכביסה  מייבש  עם  בשימוש 
ייבוש  מהירות  הגדול.  החופש  של  מהכביסות  עוד  לחשוש 
נמוך  פירוק  על  שומר  אף  והמייבש  מתקצרת,  שלכם  הכביסה 
אתם  בנוסף,  והמגבות.  הבגדים  הרס  את  ומונע  הבד  סיבי  של 
יודע  מייבש  שרק  כמו   – ורכות  ריחניות  מגבות  מרוויחים 
בה  השמחה  על  להתפלא  הולכים  שלכם  הילדים  לעשות. 

תשלחו אותם שוב אל הים.
ונהנים!  זמן  חוסכים   –  Rinnai הכביסה למייבש  עוברים 

לפרטים והזמנות: כוכבית 9636 (פזגז)

סנו אוקסיג'ן הברש וכבס - אריזת נוחות 
עם מברשת לטיפול לפני הכביסה

זה קורה לכולם. בדרך לצימר או באמצע 
הטיסה אתם מגלים שהחולצה או המכנסיים 
- מוכתמים. סנו מציעה עבורכם פתרון יעיל 
אריזת   - וכבס  הברש  אוקסיג'ן  סנו  ונוח, 

נוחות עם מברשת לטיפול לפני הכביסה.
התכשיר מגיע באריזה נוחה של 250 מ"ל 
ומזון  שמן  כתמי  וביעילות  במהירות  ומסיר 
החומר  את  המברישה  צמודה,  מברשת  עם 

הפעיל אל תוך הכתם.
ריפוד,  בדי  בגדים,  על  לשימוש  מתאים 
הדורשים  ואריגים  שולחן  מפות  וילונות, 

ניקוי יבש.
טיפ קטן של סנו: מומלץ לטפל בכתמים סמוך ככל האפשר 

לזמן היווצרותם, כדי למנוע את היקבעות הכתם.

BLACK התלכלכו בטיול? סנו מקסימה
– שומרת על הצבע כמו חדש

בחיים לא הכול שחור או לבן, אבל 
שחור.  להישאר  חייב  שחור  בכביסה 
הופתעתם  לא  בטח  בטיול?  הייתם 
מכנסי  של  השחור  הצבע  כי  לגלות 
הילד דהה. סנו מציע עבורך את אבקת 
הכביסה סנו מקסימה בלאק – לכבסים 
את  מנקה  האבקה  ושחורים.  כהים 
והכי  כתמים,  מגוון  ומסירה  הלכלוך 
של  המקורי  צבעו  על  שומרת   - חשוב 
מקסימה  זמן.  ולאורך  חדש  כמו  הבגד 
בלאק שומרת על סיבי וצבעי הבגדים, 
הטמפרטורות  בכל  לשימוש  מתאימה 
הכביסה.  מכונות  סוגי  לכל  ומותאמת 

הקשים  למים  בהתאמה  במיוחד  פותחה  בלאק  מקסימה 
בישראל. ניתן להשיג באריזה של 1.25 ק"ג ובאריזה חסכונית 

של 6 ק"ג.

הולכים ללימודים בשמחה 
גם ביום הראשון

שוב  מפתיעה  'וקסברגר' 
הילדים  של  החבר  קופלה  עם 
הפתרון  את  נותן  ומתמיד,  מאז 
לשעה  והמקורי  המעולה 
הילד  הסתגלות  של  הראשונה 
החדש,  הלימודים  למקום 
הלימודים,  זמן  כל  ובהמשך 
עם  קופלה'  של  גב  'תיק  רעיון 
תלווה  המוכרת  הקופלה  בובת 

את הילד והילדה לגן וייתן להם את תחושת הסביבה המוכרת 
לילד ברוגע ושלווה.

קושי ההסתגלות ביום הראשון של הילד הקטן שפותח את 
ברגשות,  מעיק  קצת  כיום  להורים  מוכר  הכיתה  או  הגן  דלת 
לפעמים רוצה להישאר קרוב להורים, לפעמים הילד בכלל לא 
רוצה ללכת ולהיכנס לגן, להתחיל להסתגל לחברה חדשה ולא 
מוכרת קשה גם למבוגרים ובוודאי שלא כל כך נחמד לפעוטות.
פעם היו מצרפים לילד או לילדה מוצר או שמיכה המוכרת 
נסחב  שהיה  הילד,  את  היום  במהלך  מלווה  הייתה  והיא  לילד 
אווירת  ואת  הבטחון  תחושת  לו  ומעניקה  מקום,  לכל  איתה 
הפטנט  והסתדר  התאים  תמיד  לא  והמוכרת.  החמימה  הבית 
של  הסתגלות  קשיי  עם  להתמודד  שנאלץ  הגן,  צוות  עם  הזה 
היום הראשון. כעת תיק קופלה ייתן לכם את הפתרון המקורי 

והייחודי.
המקרנצי'ק  עם  הילדים  את  הרך  גיל  מאז  מלווה  קופלה 
והקלטות, עם הספרים והסיפורים של מלכות וקסברגר, וכעת 
המיוחדת  הלילה  ומנורת  המדברת,  הקופלה  בובת  עם  גם 
הפתעות  של  ענק  מלאי  ועוד  אלו  את  וקסברגר.  מלכות  של 
מלכות  בטרקליני  להשיג  אפשר  לחופש  מרעננים  ומוצרים 

וקסברגר בבני ברק ובירושלים. 

חופשה אמיתית עם ווניש קליה גולד
תקופת 

החופש 
הגדול 

מאתגרת 
אותנו 

בכל  ההורים 
התחומים: 

מסידור  החל 
מסגרות 
קייטנה 
כאשר 

הנופשים,  לילדים  שוטפת  בתעסוקה  והמשך  עובדים  ההורים 
תכנון נסיעות, טיולים ואטרקציות לרוב.

במיוחד בימים אלו של חופשת הקיץ הנלבבת, בגדי הילדים 
עלולים להתלכלך בכתמים שונים של גלידות, שוקולד, קטשופ 
ועוד ולדרוש מאיתנו התעסקות וזמן מיוחדים על מנת לנקות 

אותם.
בווניש קליה גולד מזמינים אתכם ליהנות מחופשה אמיתית 
בעזרת  חופשי".  "להתלכלך  ופשוט  לאכול  לילדים  ולתת 
הנוסחה המנצחת של אבקת ווניש קליה גולד תוכלו להסיר את 

הכתמים הללו בקלות וביעלות. 
אז פשוט קנו את ווניש קליה גולד בקופסה הוורודה, האבקה 
על  המופיעות  ההוראות  לפי  ופעלו  כתמים  להסרת  המיועדת 

המוצר. התוצאות נהדרות. חופשה נעימה!

ות
כנ

צר

השוקו שלי:

תנובה מפתיעה לקראת בין 
הזמנים עם שקיות ובקבוקי 

שוקו נושאי שמות
שוקו  ובקבוקי  שקיות   – שמות'  'שוקו  את  תנובה  משיקה  הזמנים  בין  לקראת 
משפחתיים עם תוויות מיוחדות שיישאו עשרות שמות ושמות משפחה >> אז בכל מקום 

שתעצרו להתרענן עם שוקו טרי, חפשו את השוקו הנושא את שמכם! 
המשפחתיים  השוקו  ובקבוקי  שקיות  של  מיוחדת  השקה  עם  מפתיעה  תנובה 
המוכרים בגרסת שמות שיודפסו על תוויות הבקבוקים ועל השקיות. המשקה האהוב 
בדמות  נוספת  חוויה  מוגבלת  במהדורה  יישא  לגימה,  בכל  טעם  חוויית  עמו  שמביא 
שקיות  ועל  המשפחתיים  הבקבוקים  תוויות  על  שיימצאו  ומשפחה  פרטיים  שמות 

השוקו בחנויות וברשתות השיווק. 
ילדים ומבוגרים הצורכים את השוקו האיכותי של תנובה במשך השנה כולה, ובפרט 
בימים החמים של הקיץ, יוכלו ליהנות עכשיו מערך מוסף מהנה – השם שלהם או של 

משפחתם על גבי שוקו תנובה. 
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נאך אנגעצויגענער וואך נאנט צום גרעניץ מיט עזה:

מדינת ישראל מיליטערישע כוחות באמבאדירן 
מערערע צילן העכער כאמאס צילן אין עזה

דריי ראעקטן מיסעלס ארויסגעשיקט פון עזה די וואך – באריכטן דעקן אויף אז כאמאס באטראכט מעגליכקייט אפצושטעלן וועכענטליכע פראטעסטן ביים צוים נאכדעם וואס זי 
ברענגט נישט רעזולטאטן – פריער אין וואך: 3 עזה בירגער אומגעברענגט נאכ'ן פראבירן זיך צו דערנענטערן צום גרעניץ 

וואס  וואכן  עטליכע  נאך 
שטיל  געווען  רעלאטיוו  איז  עס 
און  עזה  צווישן  גרעניץ  דער  ביי 
א  זיך  דערקענט  ישראל  מדינת 
דער  אין  אויפפרישונג  שטארקער 
כאמאס  וואס  דעם  נאך  סכסכוך 
מערערע  אין  ישראל  מדינת  צילט 
איז  קלימאקס  דער  ווען  פראנטן 
מיסעלס  ראקעטן  דריי  געווען 
ארויסגעשאסן  זענען  וועלכער 
געווארן ענדע די וואך אין ריכטונג 

פון די דרום געגענטער אין עזה.
קווע־ מיליטערישע  די  לויט 

זענען  ישראל  מדינת  אין  לער 
אפענע  אין  געפאלן  מיסעלס  די 
אינדע־ איז  איינס  און  ערטער 
מדינת  דורך  געווארן  טיפיצירט 

מדינת  אין  מיליטער  די  ישראל. 
פארשווייגענדיג  נישט  ישראל 
די  אפגענטפערט  האט  שריט,  די 
אטאקע  אן  מיט  באמבאדירונג 
העכער די כאמאס לופט פלאטע.

דעם  נאך  שעות  געציילטע 
קוועלער  ישראל  מדינת  וואס 
כאמאס  די  באמאבאדירט  האבן 
באריכטעט  פריש  איז  ערטער 
מצד  אטאקע  אן  איבער  געווארן 

די כאמאסניקעס.
אויך  איז  באריכטן  די  אין 
אנגעמערקט געווארן אז די שיס־
דער  ווען  טעג  די  אין  קומט  עריי 
קאטארישער שליח קומט אן קיין 
די  פאר  געלט  אויסצוטיילן  עזה 
דער  איז  עס  ווי  עזה,  אין  בירגער 

שטייגער אין די לעצטערע צייטן. 
אין עזה הערשט א יום טוב'דיגער 
שטימונג אין ליכט פון זיין אנקום 
און ווי עס שיינט איז דער באמבע 
שיסעריי א טייל פון דער גרייטונג 

צו זיין אנקום.
א  איז  שיסעריי  לעצטערע  די 
אומרוען  אנגייענדע  די  פון  טייל 
לעצ־ די  אין  זיך  דערקענט  וואס 

קלימאקס  דער  ווען  טעג,  טערע 
אנגייענדע  די  זענען  דערפון 
פראטעסטן ביים צוים צווישן עזה 
ארא־ די  וואו  ישראל,  מדינת  און 

בער האבן זיך געמאכט א קביעות 
לעצטע  די  אין  פראטעסטירן  צו 
אנ־ דער  וואס  טראץ  יאר,  האלב 

זיי  האבן  פראטעסטן  גייענדער 
ערנסטע  קיין  געברענגט  נישט 

רעזולטאטן.
גרייט  וואך  די  פון  ענדע  אויך 
מאסיווער  א  איבער  זיך  מען 
יעצטיגער  דער  פראטעסט. 
און  ברייטער  א  איז  פראטעסט 
גייט  און  פראטעסט  גרויסער 
כעס  א  פון  לאזונג  דער  אונטער 
דירעק־ דער  דערהאלטנדיג  טאג 
איסלאמישע  די  פון  שטיצע  טער 

דזשיהאד פראקציע אין עזה.
בארי־ איז  וואך  די  דורכאויס 
אז  קוועלער  פון  געווארן  כטעט 
סינוואר  פארזיצער  כאמאס  דער 
מעגליכ־ די  ערנסט  באטראכט 

אנגייענדע  די  אפצושטעלן  קייט 
נאכדעם  צוים  ביים  פראטעסטן 
א  כמעט  שוין  זיך  ציט  עס  וואס 

ברענ־ אומרוען  אויסער  און  יאר 
פראדאקטיווע  קיין  נישט  עס  גט 

רעזולטאטן.
באריכ־ איז  וואך  די  אנהייב 

שארפער  א  איבער  געווארן  טעט 
אינצידענט ווען דריי עזה בירגער 
געווארן  דערמארדערט  זענען 
צוים  דער  אדורכברעכנדיג  זיך 
ישראל  מדינת  אין  אריין  עזה  פון 
מיליטערישע  ישראל  מדינת  און 
דער־ זיי  האבן  כוחות  זיכערהייט 

שאסן צום טויט.
קוועלער פון די כאמאס האבן 
זיך פארטיידיגט זאגענדיג אז דער 
דער  איבער  צייכן  א  איז  שריט 
שווערער צושטאנד אין וואס עזה 
זיי  לויט  טעג.  די  אין  זיך  געפונט 

צוש־ הומענטארישער  דער  איז 
בירגער  די  אז  ביטער  אזוי  טאנד 
פון  אפ  נישט  זיך  האלטן  עזה  אין 
דורכצוברעכן  אלעס  גארנישט, 
די צוים און ווערן דערמארדערט, 

אבי צו ווערן באפרייט פון עזה.
די קוועלער האבן דאס געזא־
ישראל  מדינת  אז  ציל  א  מיט  גט 
געשריי  וויי  דער  דערהערן  זאל 
און נאכלאזן נאך דער שטרענגער 
ערק־ דער  עזה.  ארום  באצוימונג 

אינאיינעם  געקומען  איז  לערונג 
מדינת  אויב  אז  סטראשע  א  מיט 
בא־ אננעמען  נישט  וועט  ישראל 

לדיגער שריט וועט דער מצב זיך 
דערקייקעלן און ווערן דראסטיש 

ערגער.

די  געווען  איז  מערקווירדיג 
וואך א באריכט אז מדינת ישראל 
בירגער  עזה  די  אונטער  שטיצט 
אז זיי זאלן קענען גרינג פארלאזן 
דאס אינדזל צו אנדערע. א קוואל 
טייל  א  געווען  וואך  די  איז  וואס 
קיין  דעלעגאציע  נתניהו  די  פון 
די  צו  רעאגירט  האט  אוקראיינע, 

געשרייעריי פון עזה.
ער  האט  מעסעדזש  זיין  אין 
ווייסט  ישראל  מדינת  אז  געזאגט 
אין  מצב  דער  איז  עס  ביטער  ווי 
איז  דעם  וועגן  טאקע  און  עזה 
בירגער  די  העלפן  צו  גרייט  זי 
פארלאזן דאס ארט און זיך אויס־

ארט.  וואוינונגס  פרישער  א  זוכן 
אז  באטאנט  האט  קוואל  דער 
פא־ דער  אין  איז  ישראל  מדינת 

אין  אקטיוו  געווען  רגאנגעהייט 
זינט  אבער  לעזונג,  אזא  אויסזוכן 
גרייט  נישט  איז  לאנד  איין  קיין 
אריינצונעמען די עזה בירגער איז 
קיין  נישט  דערווייל  לעזונג  דער 

לעזונג.
אויך  איז  באריכט  דער  אין 
35 ווי  אזויפיל  אז  געשטאנען 

טויזנט עזה בירגער האבן די וואך 
אנדערע  צו  לאנד  דאס  פארלאזט 
איז  אויס  זעט  עס  ווי  לענדער. 
קראנטער  קיין  נישטא  טאקע 
איינציגסטער  דער  ווען  לעזונג, 
פא־ צו  איז  בלייבט  וואס  לעזונג 

קיין  לאנד  פון  בירגער  די  רשיקן 
דעמאלטס  נאר  און  אויסלאנד 

וועט זיין שלום ושלוה.

מען דארף זיין זייער א געלונגענער רעדנער צו קענען איבער־
צייט  אין  צווייטע,  די  נאך  איינער  רעדעס,  קנאקעדיגע  צוויי  געבן 
מעכטיגע  אלע  און  ערשטע  די  אויף  בלויז  זיך  גרייט  מען  וואס 

געדאנקען האט מען אויסגענוצט ביי די ערשטע.
קאנקעדיגע  אלע  נתניהו.  יעצט  שטייט  סיטואציע  אזא  אין 
האט  ער  וואלן,  ערשטע  די  אויף  אוועקגעלייגט  ער  האט  שטיק 
עס דעמאלטס דעליווערט, אבער אן וואס ער זאל זיך רישן אז עס 
קומט נאך א דרשה.ווען דער צווייטער רעדע איז אנגעקומען האט 

ער אנגעהויבן קעקצענען.
באד־ צו,  געט  בילדער  גוטע  מיט  אוקראיינע  אין  באזוך  א  יא, 
ראאען די וועלט אז רעכט איז הצלת נפשות און לינקס איז ממש 
דא  איז  עס  אבער  וואס ארבעטן  איז טאקטיקן  א האלקאוסט  נאך 

איין ארט וואס ארבעט בעסער און שנעלער.
גארנישט פארמעסט זיך נישט מיט זיכערהייט. א מענשט האט 
אין לעבן אסאך געברויכן. ער דארף עסן, לופט, געלט, אבער גא־
רנישט גייט נישט אין קאנקורענץ מיט א זיכערהייט געפיל. דער 

מענטש דארף פולן אז ער איז זיכער. 
נישט  איז  סכנה  א  פון  שאטן  שטענדיגער  א  אונטער  לעבן  א 
אין  דער מענטש ציטערט ארויסצושיקן זיינע קינדער  קיין לעבן. 
זיך  שפירט  ער  און  אויפשפרינגען  אים  מאכט  קריץ  יעדער  גאס, 

באדראאעט.
מיט  אנגעפולט  צייטונגען  די  ווערן  טעג  לעצטערע  די  אין 
שרעקעדיגע באריכטן ווי קיינמאל בעפאר. נייעסער איבער שט־

דאס  אז  נישט  זאגן  מיר  דא.  צוריק  זענען  שיסעריי  עזה  עכעריי, 
איז דירעקט. עס קען באמת זיין אז די אראבער זענען יעצט מער 
עקסטערער  קיין  דא  נישט  איז  עס  הגם  פריער,  ווי  צווילדעוועט 
א  איז  עס  אבער  נארמאל,  ווי  ערגער  איז  יעצט  פארוואס  הסבר 

פאקט און ווארשיינליך דינט עס אין איינעמס אינטערעסען.
אז א סכסוך איז דא, ווייסט יעדער, אבער די שאלה איז נישט 
צי ער איז דא, נאר ווי אזוי פירט זיך עס. משל למה הדבר דומה צו 
א מוסד וואס האט חובות. עס איז כמעט נישט דא איין מוסד וואס 
האט נישט קיין חובות, אבער דאך טוט איין מוסד אונטערקראכן 

ווען דער צווייטער בליט.
דער חילוק איז נישט ווער האט חובות, דער חילוק כאפט ווי 
אזוי האנדלט מען די חובות. דער זעלבער איז מיט דער סכסכוך. 
אין  אויס  ווערן  נישט  נאטורליך  וועט  און  קיים  איז  סכסכוך  דער 
די נאנטע צייט, די שאלה איז אייביג ווי אזוי מען האנדלט עס און 
סכסוך  דער  אז  באשלאסן  האט  איינער  אז  מעגליך  זייער  איז  עס 

האנדלעריי זאל ווערן שוואכער.
אזוי צי אזוי דארף מען רחמי שמים אז אלעס זאל זיך פירן על 
מיר  ביז  אייביג  אויף  פאלק  זיין  היטן  זאל  השי"ת  און  מנוחות  מי 

וועלן זוכה זיין צום ביאת גואל צדק.

אוירא דארץ ישראל
זיכערהייט אנגעצויגן אדער 

וואלן אנגעצויגן?

דער צייטונג פון דעם טרייער יודענטום

usa@hamevaser.co.il :בריעוו צום רעדאקציע צו אימייל
מיר וועלן זיך פרייען צו הערן פון אייך

 דער קומענדיגער חודש טבת וועט מען אין די וועלט אפצייכענען 75 יאר פון דער באפרייאונג
פראווענען  צו  זיך  מען  גרייט  ישראל  מדינת  אין  און  אושוויץ  אין  לאגער  קאנציטראציע  דער  פון 
די  צו  ארויסגעשיקט  ווערן  פירער  אוועלטליכע  צו  איינלאדונגען  און  פראוועריי  ערנסטער  אן 

אוועלטליכע פרעזידענטן.
די  צווישן  באטייליגיגונג.  זייער  באשטעטיגט  פרעזידענטן  געציילטע  בלויז  האבן  דערווייל 
פרעזידענטן וועלכער האבן געזאגט אז זיי וועלן קומען ציילט זיך דער דייטשער פרעזידענט, דער 

אויסטראלישער פרעזידענט און דער פרעזידענט פון פראנקרייך מאקראן.
ווערן  געפראוועט  וועט  און  גרופע  ושם  יד  דער  דורך  ווערן  אראנדזשירט  וועט  פאראדע  דער 
טרויעריגסטער  און  גרעסטער  דער  ווען  טאג  דערפרייענדער  דער  אפצוצצייכענען  פאראדע  מיט 

לאגער איז געווארן באפרייט.
קוועלער אין מדינת ישראל האבן באטאנט אז דער טאג אפצייכנונג איז קריטיש וויכטיג אין ליכט 

פון די לייקענער אין דער הלאקואסט וועלכער שטייגט לעצטענס מער און גאלאפירט פאראויס.

•••
 באשולדינגס א  טעג  די  אין  פעדערט  ישראל  מדינת  אין  דעפארטמענט  פארטיידונגס  דער 

קלאגע קעגן אראבער וואס זענען פאראנטווארטליך פאר אן אנגריף איבער אידישע רייזענדער אין 
דער אראבישער קווארטאל אין ירושלים, לעצטער תשעה באב נאכט.

גאס  דין  א.  צאלח  דער  אין  פארקער  דער  איז  ווערן  פארעפענטליכט  טעג  די  אין  טוט  עס  ווי 
געווען זייער אנגעלייגט תשעה באב ביינאכט. דער שווערער פארקער האט צוגעברענגט אז דער 
טראפיק איז געגאנגען זייער פאמעליך און אידישע רייזענדער זענען געבליבן שטיין א לענגערער 

צייט אויף דער זעלבער ארט.
רייזענדער,  אידישער  אן  אטאקירן  צו  אויסגענוצט  אראבערס  האבן  געשטראנדענקייט  דער 
וועלכער האט געהאט דער איינדרוק פון א פרומער איד. די אראבער האבן אים ווילד אטאקירט 

און אנגעטון שאדענס סיי פאר דער קאר און אויך פאר דער קערפער.
זיכערהייט כוחות וועלכער זענען אלאמירט געווארן הארט נאך די געשעעניש האבן ארעסטירט 

עטליכע און גרייטן זיך אין די טעג צו דערלאנגען קעגן זיי א קלאגע.

•••
 אין פאר  זעצט  איראק  אין  אטאקירונג  די  הינטער  שטייט  עס  ווער  איבער  שפעקולאציעס  די 

מיאדין'  'אל  צייטונג  אראבישער  דער  אין  וואך  די  ענדע  ערשינען  איז  וואס  באריכט  א  און  גרויסן 
ציטירט א קוואל אין עיראק וואס זאגט אז נישט אסאך בעפאר דער אויפרייס האט זיך אפגעשפילט, 

האט מען געזען דריי פילאטלאזע פליגערס רייזן העכער דער באזע.
ווי די קוועלער האבן באטאנט זענען די פליגערס געווען אויסלענדישע פליגערס און אויף דער 

גרונד גלייבט מען אז דער אטאקע איז נישט געווען אן ארטיגער, נאר אן אויסלענדישע.
פרעמדע  פאר  פארבאטן  איראק  האט  שיסעריי  די  צוליב  אז  געזאגט  אויך  האבן  באריכטן  די    
פליגערס צו רייזן העכער איר לאנד, אויך פילאטלאזע. דער פארבאט קומט נאכדעם וואס אין דער 
פארגאנגענהייט האט עיראק ערלויבט פאר אמעריקע צונוצן פילאטלאזע פליגערס ארומקורסירן 

העכער אירע אמבאסאדערן צו באוואכן די אמעריקאנער אמבאסאדערן אין געגענט.
געווען  איז  געקראכט  האבן  וואס  פליגערס  פילאטלאזע  וואס  נאכדעם  קומט  פארבאט  דער 
פול מיט אויפרייס מאטריאל און עיראק האט איינגעזען אז אמעריקע רעכענט זיך נישט מיט איר 

פריוואטקייט.
באריכטן האבן אויך באשולדיגט מדינת ישראל אין די אטאקע, אבער קוועלער אין מדינת ישראל 
רעאקציעס  אומקלארע  איבערלאזנדיג  באריכטן,  די  צו  רעאגירט  אדער  געלייקענט  נישט  האבן 

בנוגע צו די פארדאכטן אז זי שטייט דערונטער פון די אטאקע העכער איראק.

•••
 ווער העצט די האנג קאנגער קעגן כינע? אין אן ארטיקל וואס איז פארעפענטליכט געווארן אין

דער 'גלאבעל טיימס' צייטונג אין כינע, א צייטונג וועלכער איז שטארק באיינפלוסט דורך די כינעזער 
רעגירונג, טיידלען די שרייבער אז דער שולד טראגט אמעריקע און די טראמפ אדמיניסטראציע.

האנג  די  העצן  טאקע  קען  זי  זאך.  איין  מיט  גרייזט  זי  אבער  געמיטער,  די  העצט  "אמעריקע 
אין  געפאסט  ווערן  וואס  החלטות  די  אויף  איינפלוס  קיין  נישט  האט  זי  אבער  בירגער,  קאנגער 

בעידשונג, דורך די כינעזער רעגירונג".
טראץ וואס די וואך איז נישט באריכטעט געווארן אז דער עירפארט איז געווארן אפגעשפארט, 
איז אבער די וואך באריכטעט געווארן אז דער גרעסטער פראטעסטן זענען אפגעהאלטן געווארן 

די וואך.
וואך,  ענדע  קאנג,אבער  האנג  קעגן  מילד  געווען  אמעריקע  פון  רעאקציע  די  איז  אנהייב  אין 
גרויסע  מיט  כוחות  די  אונטערצודרוקן  זיך  גרייט  כינע  אז  געווארן  קלאר  איז  עס  וואס  נאכדעם 
קרעפטן, האט טראמפ פארשפרייט דראאונגען צו כינע אז זי זאל זיין איינגעהאלטן און פארמיידן 

אומזינסטע בלוט פארגיסונג.

•••
 אין די שטילע שווייצער שטאט 'דאוואוס' האט זיך די וואך געלעבט און געשפרודלעט נאך דעם

וואס צום ערשטן מאל אין די היסטאריע איז אין דער שטאט פארגעקומען א הכנסת ספר תורה און 
א ספר תורה איז אריינגעגעבן געווארן צו דער אידישער ווינקל אין שטאט.

דאוואוס, א פאפולערער אפרו ארט פאר אידן, ווירבעלט די טעג מיט אידן און צווישן זיי גדולי 
הרבנים, האט נישט קיין פערמנאנטע אידישע קהילה און איר אידישקייט בליט נאר אין די יעצטיגע 

טעג, ווען אידן קומען אהין ארויסצודינגען דירות און הייזער אין שטאט.
ביז צו היינט האט מען יאר יערליך אהין געברענגט ספרי תורה פון איבעראל אבער צום ערשטן 

מאל איז אריינגעגעבן געווארן א ספר תורה אין די אידישע שול.
אין גרייטונג צו די הכנסת ספר תורה האט די פאליציי אפגעשלאסן די גאסן לאזנדיג די אידן 

פראווענען זייער פאברענג אומגעשטערט.

•••
 א הערליכער און מאיעסטעטישער געביידע שטייט אין די שטאט בואנעס איירעס, דער שיינער

די  ווען  תרס"ז,  יאר  אין  געווארן  נתייסד  איז  וואס  שול  אלטער  אור  אן  איז  געביידע  הויכער  און 
ערשטע אידישע קהילה האט עמעגרירט פון אייראפע קיין אמעריקע אבער נאכדעם וואס עס איז 
יארן לאנג געשטאנען אין דער דינסט פון די לאקאלע אידישע קהילה, איז דער שול אפגעשפארט 

געווארן מיט צוואנציג יאר צוריק.
דער סיבה אז עס איז געווארן אפגעשפארט איז געווען ווייל נאך די פטירה פון דער לעצטער רב, 
האט זיך משתלט געווען אויף דער שול אזוינע וואס האבן עס געוואלט נוצן פאר זייער פריוואטער 
גוי'אישע  אויך  אריינגערעכענט  געברויכן,  פערזענליכע  פאר  פארדינגען  עס  האבן  און  אייגענטום 

פארוויילונגען, אזוינע וואס זענען געבינדן מיט אנטיסעמיטיזם.
מיט א שטיק צייט צוריק האבן זיך לאקאלע אידן אין אנפירערשאפט פון דער ליבאוויטשער רב 
הרב שניאור מזרחי זיך אריינגעלייגט אין דער לענג און אין די ברייט אז דער אידישער אייגענטום 

זאל ווערן אומגעקערט צו די אידן.
אנגענומען  מזרחי  הרב  האט  קעיס,  דער  גערוקט  נישט  האט  פארהאנדלונגען  וואס  דעם  נאך 
לעגאלע שריט. די לעגאלע שריט האט געווירקט און ב"ה די וואך האט מען באנייעט דער שול, נאך 

מער ווי 20 יאר וואס זי איז געווען אין פרעמדע הענט.

•••
 דער רוסישער פרעזידענט פוטין האט צום ערשטן מאל מודה געווען אז א נוקלארער אויפרייס

אונטער  איז  אויפרייס  דער  אז  באטאנט  איינוועגס  אבער  רוסלאנד,  מזרח  דרום  אין  פאסירט  האט 
קאנטראל און אז דער ארומיגער געגענט וועט נישט ליידן קיין שאדענס צוליב דער אויפרייס.

דורכאויס די אויפרייס זענען פינעף סייענטיסטן אומגעקומען און לויט באריכטן זענען די פינעף 
זייער  אפצוצייכענען  צערעמאניע  קעניגליכער  א  אין  באגראבן  ווערנדיג  לייט  הערראישע  געווען 

העלדישקייט.
איז  איינפלוס  נוקלארע  די  אז  פארשפרעכנדיג  ארויס  ווייזט  פוטין  וואס  רואיגקייט  די  טראץ 
קוועלער  די  לויט  פויגלדיג.  פון  ווייט  איז  מצב  דער  אז  קוועלער  וועלטס  אבער  ווייזן  באגרעניצט 
א  סטאטוס,  זייער  באריכטן  צו  אויפגעהערט  לאנד  אין  איינריכטונגען  נוקלארע  איבריגע  די  האבן 
רוסישער  א  איז  דאס  אז  גלייבן  מאנכע  און  פארדאכטן  איבריגע  ערוועקן  נישט  ווילן  זיי  אז  צייכן 
נוקלארע  די  פון  ליכט  אין  לופטן  פארפעסטיגטע  איבער  לאנד  אין  שרעק  די  מיניזמירן  צו  שריט 

אויסברוך.

ואכלת את כל העמים

די וואכ'עדיגע פרשה - דער לימוד מוסר דערפון / דברים

די אנוסים ווערן אנטדעקט
שילדערונג איבער וויאזוי די אידישע אנוסים פון שפאניע און פארטוגאל זענען אנטדעקט געווארן און זייער צוריקקערונג צו אידישקייט  
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עס  וואס  דערציילן  צו  ווייטער  דא  שפאנען  מיר 
בנימין  ר'  רייזענדער  אידישער  דער  דערציילט  האט 
מינץ ע"ה באזוכנדיג אין שפאניע אין די פוסטריט פון 

איבערלייבענישן פון די אנוסים.
דער ערשטער סטאנציע פון ר' בנימין איז געווען 
ער  איידער  אבער  הויפטשאט,  דער  מאדריד,  אין 
האט באזוכט אין די אידישע קהילה, האט ער ערשט 

באזוכט ערטער אין שטאט מאדריד.
דער ארט וואו מיר האבן אויסגעוועלט צו באזוכן 
פון  ארכיוון  שטאטישע  די  געווען  איז  ערשט  צום 
מאדריד און גאנץ שפאניע וואו עס ליגט אויך צווישן 
פון  גע'חתמ'ט  גירוש  גזירות  ארגינעלע  די  אנדערע 
די  אויך  און  איזבעל  קעניגן  און  קעניג  שפאנישע  די 

ארכיוון פון די טרויעריג בארימטע אינקוויזיציע.
מיר זענען אנגעקומען צו די געביידע אין די פריע 
טאג'ס שעהן אבער די געביידע איז געווען פארמאכט 
צוליב די אנגייענדע אומרוען אויפ'ן ארט. נאר נאך א 
און  געעפענט  טויערן  די  זיך  האבן  שתדלנות  שטיקל 

מיר זענען אריין אינעווייניג.
איז  טיר  די  ביי  עמפאנגען  מיר  האט  וואס  דער 
געווען דער דירעקטאר פון די ארכיוון. ער פערזענליך 
באגריסט  ער  ווען  טיר  די  עפענען  געקומען  מיר  איז 
זיינע  פאר  גלייכצייטיג  אן  זאגט  און  העפליך  מיר 
אונטערטאנען זיי זאלן מיר גוט באהאנדאלן און קעיר 

נעמען פון מיר אויף טריט און שריט.

טויערן  געעפענט  זיך  האט  אנזאנג  אזא  נאך 
איבער  געקימערט  ווייניגער  מיר  האב  איך  אבער 
געצויגן  האט  הארץ  מיין  ארכיוון.  אלגעמיינע  די 
עס  וואו  אינקוויזיציע  די  פון  ארכיוון  די  צו 
יעדער  דאקומענטירט  און  אראפגעשריבן  שטייט 
די  געאורטיילט  האט  מען  וואו  געריכט  אינקוויזיציע 

אידן צו די טרויעריג בארימטע אויטא דא פע.
די  איבער  אנגעהערט  אויערן  מיינע  האבן  אסאך 
איך  האב  באקאנטע  מיינע  פון  ארכיוון.  אינקוויזיציע 
אין  וויכטיג  פאר  געפולט  האט  שפאניע  אז  געהערט 
יעדער  אפצושרייבן  יאר   350 לעצטע  די  פון  לויף 
געריכט און משפט איבער די אנוסים און דארט שטייט 

געשריבן מיט דעטאלן יעדער געריכט און אורטייל.
אין די פריערדיגע יארן זענען די דאקומענטן געווען 
פארבאטן פאר א איד צו זען. דער איד האט נישט געהאט 
קיין רעכט צו זאגן א ווארט און זיך פארטיידיגן ביי זיין 
געריכט אבער דא שטיי איך, אין צענטער פון די געביידע, 
אין שטאט מאדריד און דער טיר עפענט זיך פאר מיר צו 

קענען אריינגיין אין די ארכיוון פון די אינקוויזיציע.
דער אויפזעער און אנפירער פון די אינקוויזיציע 

אפטיילונג איז געווען א גלח. 
עס קען נישט זיין א פאסיגער פערזאן צו באזיצן 

אזא פאסטן ווי א גלח.
געשטאלט,  הויכער  געווען  איז  גלח  דער 
מיר  האט  ער  קליידער.  שווארצע  אין  געקליידעדט 

געווען  איז  באגריסונג  די  אבער  באגריסט  העפליך 
פנים  זיינע  אויף  קענטליך  געווען  איז  עס  קאלט, 
קענען  צו  פרייליך   איבריג  נישט  איז  ער  אז  שטריכן 
אריינפירן א איד צו די געהיימניסן פון די אינקוויזיציע.

פון  נאמען  דער  געווען  איז  בעניטאו".  "פדאי 
פארגעשטעלט  מיר  צו  זיך  האט  ער  און  גלח  דעם 
ארייגעפירט  מיר  האט  ער  איידער  נאמען.  דעם  מיט 
אין די ארכיוון צימער האט ער מיר געגעבן א קורצע 

ערקלערונג איבער די מעשים פון די אינקוויזיציע.
טרוקענקייט,  א  מיט  געזאגט  ער  האט  הקדמה  די 
פארמאל, א שטייגער ווי עס וואלט זיך ווען גערעדט 
פון א סחורה פארשטעלונג און נישט ווי דאס לעבן פון 
מענטשן און זייערע מיטמאכענישן. איך האב געזוכט 
אויף זיין געזיכט א ברעקל פון חרטה, א מיטגעפיל מיט 
שענדליכע  די  אויף  פאראיבעל  אן  ליידן,  אידישע  די 
מעשים וואס  מען האט יארן לאנג אפגעטאן אין נאמען 
רעליגיע,  קריסטליכע  די  און  אינקוויזיציע  די  פון 

אבער זיין פנים איז געווען ריין פון מיטגעפיל.
אז  מעשים  די  פארענטפערן  ער  קען  אלעם  נאך 
נישט ער איז דער וואס האט עס געטאן און טיידלען 
אויף זיינע פארגייער אז זיי זענען די שולדיגע אין די 

בארבארישע אקטן.
גלח  דער  אונז  האט  אריינפיר  קורצע  די  נאך 
איינגעלאדענט אראפצוקומען צו די אונטער ערדישע 

ארכיוון צימער.

נאך באמבאדירונג אין עיראק העכער איראנער באזעס:

אראבישע קוועלער באריכטן איבער גרייטונג פון מדינת 
ישראל צו באמבאדירן איראנער באזעס העכער תימן

באריכט: אמעריקע מיט רוסלאנד האבן געגעבן ערלויבעניש פאר מדינת ישראל צו באמבאדירן העכער איראק – 
פרישער באריכט איבער באמבאדירונג העכער איראנער קוועלער אין איראק פארשפרייט אין די טעג

יש־ מדינת  ברייטערט  צי 
קעגן  אטאקעס  אירע  אויס  ראל 
אויך  היינט  פון  וועט  און  איראן 
אנהייבן צו צילן איראנער קרע־
באריכט  א  לויט  תימן?  אין  פטן 
דער  אין  ערשינען  איז  וואס 
דז־ 'אל  צייטונג  אראבישער 
אין  ערשיינט  וועלכער  שאריד' 

קאוועיט איז דער ענטפער יא.
האלט  באריכט  דער  לויט 
נישט  אז  ווייט  אזוי  שוין  עס 
ישראל  מדינת  זיך  גרייט  נאר 
זי  נאר  תימן  אין  אטאקירן  צו 
אומ־ דער  אין  אקטיוו  שוין  איז 

איראנער  אפהאלטנדיג  געגנט 
זיך  איראן  פון  קאנוועין  געווער 
אז  און  תימן  אין  אריינצורוקן 
דער  איז  צייכן  יעדער  לויט 
געווער  די  פון  נייטרעלאזירונג 
פולש־ א  צו  הכנה  א  קאנוועין 

מדינת  וואס  אטאקע  טענדיגער 
דורכ־ עווענטעל  וועט  ישראל 

פירן אין לאנד.
תימן  איז  באקאנט  ווי 
בלוטיגער  א  אין  איינגעהילט 
פינעף  ווי  מער  שוין  שלאכט 
שלאכט  יעצטיגער  דער  יאר. 
אויסברוך  דירעקטער  א  איז 
און  סאודיע  צווישן  קריג  א  פון 
אונ־ שטיצט  וועלכער  איראן, 

רעגירונג,  כאואטישע  די  טער 
זיך  ציילט  וואס  שטרעמונג  א 
שאיאטישע  אראבער  די  אויף 

פראקציע.
אז  סוד  קיין  נישט  איז  עס 
בא־ לאנד  אין  אויף  בויט  איראן 

ראם  אין  לעצטענס,  אבער  זעס 
צו  שיטה  ישראל  מדינת  די  פון 
ענג  איר  און  איראן  פארפאלגן 
מדינת  האט  איבעראל  מאכן 

ישראל געעפענט א פראנט אויך 
אין דער דאזיגער ארט.

בארי־ איז  וואך  אין  פריער 
פאל  א  איבער  געווארן  כטעט 
אראפגעשאסן  האט  תימן  ווען 
פילאטלאזער  אמעריקאנער  אן 
געפלויגן  איז  וועלכער  פליגער, 
העכער תימן. דער וועג ווי אזוי 
אראפגעשאסן  איז  מיסעל  דער 
נוצענדיג  געווען  איז  געווארן 
מיסעל  סאפסטיקירטע  הויך  א 
און אין ליכט פון די באריכטן אז 
אויך  זיך  גרייט  ישראל  מדינת 
שיסעריי  איר  אויסצוברייטערן 
אויך אין תימן האבן די תימנער 
זייער  באוויזן  מיליטערלייט 
האבן  זיי  אז  צייגענדיג  געווער, 
גע־ פארגעשריטענע  העכסט 

וועט  איינער  אויב  אז  און  ווער 
אין  אריינקומען  צו  וואגן  זיך 

גענ־ זי  וועט  אטאקירן,  לאנד 
דאזיגע  די  מיט  ווערן  טפערט 

געווער.
וואך  די  נייעס  אנדערע  אין 
אז  באריכט  דער  געווען  איז 
העכער  באמבאדירונגען  די 
איראק, וועלכער האבן פארגע־

זעצט די וואך אויך האבן געהאט 
די אפיציעלע באשטעטיגונג פון 
רוסלא־ פון  אויך  און  אמעריקע 

נד. לויט דער באריכט שטיצן די 
צוויי גרויסמאכטן אין איר וועג 
זאגענדיג אז זי גלייבט אז מדינת 
דער פולער רעכט  ישראל האט 
אנולירן  און  פארטיידיגן  צו  זיך 
איראנער קוועלער, אין פאל אז 
פון  באדראאעט  זיך  שפירט  זי 
קומען  וואס  קרעפטן  איראנער 
פון  גרעניץ  די  צו  נאנט  גאר  אן 

מדינת ישראל.

בשמחה דארף מען אייביג צו זיין  ערציילונג 

סדרה  וואכעדיגע  די  אויף  קדישין  עירין  ספר  אין 
ברענגט דער מלקט א מעשה וואס האט זיך אפגעשפילט 

ביי דעם הייליגן ריזשינער לעת זקנתו.
ווען  יאר  לעצטער  דער  אין  אז  איז  שהיה  ומעשה 
ער  איז  אדמות  עלי  געווען  איז  צדיק  הייליגער  דער 
האט  און  אפגעמוטשעט  און  שוואך  ביטערליך  געווען 
ווייניג געפראוועט און אויך ווען ער איז אריינגעקומען 
אין שול, האט ער כמעט נישט געפראוועט בקרב העם, 

נישט קיין טישן און זיכער נישט די הקפות.
האט זיך געמאכט אז ווען ער איז אריינגעקומען 
טאג  הייליגע  די  אין  געווען  איז  עס  און  שול  אין 
שמחת תורה האט ער געטראפן זיינע חסידים זייער 

פארלאשן, אן קיין שום חיות און לעבנסלוסט.
דערליידן  קענעדיג  נישט  צדיק,  הייליגער  דער 
די צוגעלייטקייט האט געפאדערט ביי זיינע חסידים 
דעם  פון  באדייט  דער  איז  וואס  געפרעגט  זיי  און 
דער  אז  געווען  איז  תשובה  די  און  צוגעלייגקייט 
עולם ווארט אז דער רבי זאל ארויסקומען צו זיי און 
פראווענען און אז דער עולם איז צוטראגן צוליב די 

שוואכקייט פון דעם רבי'ן.
על  ווארט  א  מיט  אנגערופן  זיך  צדיק  דער  האט 
פי די וואכעדיגע סדרה אז עס שטייט אין די פרשה 
דער  און  אלקיך  השם  את  תשכוח  שכח  אשם  והיה 

פסוק הייבט זיך אן מיט א והיה.

שטעלט זיך די פראגע וואו קומט אריין דא דער והיה, 
ווייל כידוע איז והיה א לשון שמחה און וואס איז די שמחה 
אז מען פארגעסט חלילה פון השי"ת. נאר האט ער געזאגט 
אז עס קען זיין פארקערט, אז דער והיה אם שכח תשכח 
– אז אויב א איד וועט חלילה פארגעסן דעם והיה – דאס 
וועט  שמחה  פון  מצוה  די  פארגעסן  וועט  ער  אז  מיינט 
חלילה שפעטער מקויים ווערן וואס עס שטייט ווייטער אין 
פסוק אז תשכח השם אלקיך אז מען וועט פארגעסן השי"ת, 

ווייל עצבות ברענגט צו אז מען זאל פארגעסן השי"ת.
פאר  ווארט  דאס  געשיקט  האט  ריזשינער  דער 
דעם ציבור אבער ווי דער חסיד שרייבט האט דער 
ווארט שוואך געווירקט און דער עולם איז ווייטער 

געבליבן צוטראגן און צוגעלייגט.
דערציילט דער חסיד ווייטער אז אין יענער צייט 
האט געשוועבט אויף כלל ישראל א שווערע גזירה 
וועט  מען  אז  זיין  גוזר  געוואלט  האט  צאר  דער  און 
מער נישט קענען גיין מיט די אידישע מלבושים, נאר 

זיי דארפן משנה זיין.
דעם  פאר  געווען  מזכיר  גזירה  די  האט  מען 
בנו  זיין  צו  געשיקט  האט  צדיק  דער  און  ריזשינער 
אים  ביי  זאל  מען  יוסף,  שלום  רבי  צדיק  דער  בכורו 

מזכיר זיין די גזירה.
איז געווען דארט צווישן די אידן א איד וואס ווען מען 
האט מזכיר געווען די גזירה האט ער אוועקגעמאכט די 

גזירה זאגענדיג אז עס איז נישט אזוי געפערליך און בסך 
הכל ווילן די רשעים מען זאל גיין קורצער אנגעטאן און 
זיך מער מאדערנערזירן און דער צדיק רבי שלום יוסף 
האט די ווערטער נישט געשמעקט און זיך אנגערופן צו 
לערנט  מען  וואס  לימוד  מורא'דיגער  א  מיט  איד  דעם 
ארויס פון ווען יעקב אבינו איז געגאנגען ברענגען עסן 

פאר זיין טאטע יצחק אבינו.
האט  אמנו  רבקה  אז  תורה  די  דארט  דערציילט 
און  עשו  פון  קליידער  די  יעקב  פאר  געווען  מלבוש 
ווער  עשו  פון  געפרעגט  האט  יצחק  ווען  שפעטער 
אלע  און  בכורך  עשו  אנכי  געזאגט  ער  האט  איז  ער 
ווי  פשטות  פי  על  צופארשטיין  שוין  געבן  מפרשים 
זיין  נישט  זאל  עס  אזוי  געזאגט  עס  האט  יעקב  אזוי 

קיין ליגענטס.
יעקב  זיך  האט  דעם  וועגן  אז  זיין  קען  עס  נאר 
ער  איז  מעשה  בשעת  ווייל  אזוי  זאגן  צו  ערלויבט 
אבינו  יעקב  און  עשו  פון  לבושים  די  מיט  געגאנגען 
לבוש  א  אז  לבוש,  א  פון  השפעה  די  געקענט  האט 
יעקב  פון  מענטש  דעם  טוישט  ער  אז  כח,  אזא  האט 

אבינו צו עשו.
דער געדאנק האט דער צדיק געזאגט פאר דעם 
איד וועלנדיג אים פארשטיין צוגעבן וואס איז דער 
כח פון א גויאישער לבוש און ווי שטארק מען דארף 

ציטערן פון די גזירה.

אין ספר דעת משה טייטש דער מחבר אויס די ווערטער 
זיין  צו  פלעגט  וואס  ווארט  א  פי  על  העמים  מכל  ואכלת 
כסדר.  זאגן  צו  זושא  ר'  הייליגער  דער  פון  בפומיה  מרגליה 
ווען דער הייליגער ר' זושא פלעגט צו ווינטשן א איד, פלעגט 

ער צו זאגן אז ער זאל זיין געזונט ווי א גוי.
עס קען זיין אז די כוונה פון דעם הייליגן צדיק איז געווען 
צדיק  דער  קינדער.  אידישע  הייליגע  אויף  זכות  לימוד  א 
האט געוואלט מעורר זיין אויף די אידן א מליצה ישרה ווייל 
לעולם ווען א איד איז נישט געזונט און ער בעט ביי השי"ת ער 
זאל זוכה זיין צו זיין געזונט, קען מען דאך קומען צו אים מיט 
דו  געזונט,  זיין  צו  ווערד  ביסט  דו  אז  זאגט  ווער  אז  טענה  א 
ביסט דאך נישט אזוי ריין פון עבירות, אז מען זאל דיר וועלן 

באשערן געזונט און אנדערע גוטע השפעות.
פלעגט דער צדיק צו זאגן כלפי שמיא אז אויב זעען מיר 
אז א גוי איז געזונט ווערט דאך דער איד א בא בטענה. מיר 
זעען דאך בחוש אז דער גוי איז געזונט און שטארק און עס 

קען דאך נישט זיין אז דער גוי איז געזונט, ווייל ער איז ווערד 
און דאך געט מען אים געזונט איז א צייכן אז אויך ווען מען 

איז נישט ווערד איז מען זוכה צו געזונט.
די  אין  באהאלטן  דא  ליגט  בחינה  זעלבע  די  אז  זיין  קען 
ווערטער ואכלת מכל העמים – ווייל ווען א איד בעט פרנסה 
קען דאך אמאל זיין מקטריגים וואס זענען מקטרג אויף דער 

איד מיט די טענה אז דער איד איז נישט ראוי צו פרנסה.
דערויף ענטפערט דער פסוק – מכל העמים אז דער איד 
דארף,  ער  וואס  באקומען  צו  ויאות  ראוי  נישט  טאקע  איז 
אבער ער קען זוכה זיין צו באקומען וואס ער דארף ווייל מען 

פארגלייכט אים צו אנדערע פעלקער.
ואכלת – ווייסט ווי אזוי דו וועסט זוכה זיין צו פרנסה – 
אלע עמים  צו  זיך פארגלייכן  וועסט  דו  ווייל  העמים –  מכל 
און זעענדיג אז אויך זיי האבן נישט קיין זכותים און דער איד 
שטייט דאך אייביג בעסער, זאל מען אינדעם זכות זוכה זיין 

צו פרנסה טובה.
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ממצאים חמורים בדו"ח ועדת הבדיקה 
לחריגות במתקן ההתפלה שורק

מאת חיים מרגליות

במ־ לאירועים  הבדיקה  ועדת 
תקן ההתפלה שורק, בראשה עמד 
מנכ"ל משרד האנרגיה, אודי אדי־
תשתיות  סמנכ"ל  בה  וחברים  רי, 
יחזקאל  במשרד,  ומים  אנרגיה 
ההתפלה  אגף  מנהלת  ליפשיץ, 
ברשות המים, ה' גיל, ומנהל יחידת 
במשרד  החשכ"ל  באגף  תשתיות 
הגי־ מרמלשטיין,  איציק  האוצר, 
שה את מסקנותיה לשר האנרגיה, 

ד"ר יובל שטייניץ. 
שורק,  ההתפלה  מתקן  לגבי 
קיימת  במתקן  כי  הוועדה  קבעה 
ברי־ ומתמשכת  שיטתית  חריגה 

המסופקים  במים  הכלוריד  כוז 
הוועדה  ממצאי  המתקן –  ידי  על 
הינם כי לאורך תקופה של למעלה 
במים  הכלוריד  ריכוז  משנתיים, 
(הרכיב העיקרי במליחות מי הים), 
מהרף  ויותר  ארבעה  פי  עד  חרג 
בין  בהסכם  שנקבע  המקסימאלי 
על  כי  לציין  יש  למדינה.  המתקן 
איכות  הממצאים,  חומרת  אף 
המתקן  ידי  על  שסופקו  המים 
של  המחייבות  בדרישות  עמדה 
סכ־ היוותה  ולא  הבריאות  משרד 

נה בריאותית.
בדי־ לשעת  בסמוך  יום  מדי 

הבקרה  חדר  ביצע  המעבדה,  קת 
תפעול  באופן  שינוי  במפעל 
על  כונה  אשר  זה,  שינוי  המתקן. 
'נוהל  במתקן  התפעול  אנשי  ידי 
דיגום בוקר', יצר מצג שווא, לפיו 
המתקן  ידי  על  המסופקים  המים 
בדרי־ ועומדים  יותר  איכותיים 

שות ההסכם מול המדינה. בפועל, 
המים  איכות  היום,  שעות  ברוב 
שונה  היתה  לציבור,  שסופקה 
המתקן  דיווח  עליה  מהאיכות 
במסגרת הדגימה היומית. הוועדה 
קובעת כי הנהלת המתקן, שהיתה 
גם  היתה  האמור,  לנוהל  מודעת 
של  קיומה  לאפשרות  מודעת 
הכלו־ בריכוז  משמעותית  חריגה 

היממה  שעות  מרבית  לאורך  ריד 
מל־ עיניה  עצמה  הפחות  לכל  או 

סבורה  הוועדה  הנושא.  את  בדוק 
לאפשר  היתה  המהלך  תכלית  כי 
בדרישות  עמידה  להציג  למתקן 
הקטנת  תוך  המדינה  מול  ההסכם 

עלויות הפעלת המתקן.
הרוחבית  הבחינה  במהלך 
בכלל  הבדיקה  ועדת  שביצעה 
חרי־ התגלו  ההתפלה,  מתקני 

מתקן  של  המים  באיכות  גם  גות 
בירור  לשם  בפלמחים.  ההתפלה 
גם  עדות  הוועדה  גבתה  הנושא, 
מתקן  של  ההפעלה  חברת  מנציג 

פלמחים. 
לאורך  כי  השתכנעה  הוועדה 
ריכוז  וחצי,  שנה  של  תקופה 
ידי  על  שסופקו  במים  הכלוריד 
ביחס  אחוזים  בכ־20  חרג  המתקן 
בין  בהסכם  שנקבע  המחייב  לרף 

המדינה למתקן. 
על  המתקן  של  כוזב  דיווח 
במע־ שבוצעו  הכלוריד  בדיקות 

בדה – תוצאות בדיקות המעבדה 
תאמו  לא  המים  לרשות  שדווחו 
הממוצע  הכלוריד  ריכוז  את 
חשד  שהעלה  בדפוס  והתאפיינו 

בדבר אמינות הבדיקות. 
למת־ הוועדה  פניית  עם 

המעבדה  תוצאות  לקבלת  קן 
לדו"ח  ריכוזם  (לפני  הראשוניות 
המועבר לרשות המים), נתגלה כי 
אשר  התוצאות  מקרים,  בעשרות 
לרשות  התקופה  לאורך  דווחו 
המים כתוצאות בדיקות המעבדה, 
בפועל,  הבדיקה  מתוצאות  שונות 
כפי שאלו מופיעות ברישומי המ־

עשרות  כלומר,  הפנימיים.  עבדה 
חריגה  התקיימה  בהם  מקרים 
שהמתקן  בעוד  הכלוריד,  בריכוז 

דיווח  ההתפלה  למנהלת  דיווח 
בטווח  הינו  הנתון  פיו  על  כוזב, 

התקין והנדרש לפי ההסכם. 
הוועדה סבורה, כי המדינה לא 
לר־ העומדים  בכלים  השתמשה 

על  וכאחראית  כרגולטור  שותה 
מתקן  מול  השוטפת  ההתנהלות 
ההתפלה, כגון ביצוע דגימות אק־

המסופקים  המים  לאיכות  ראיות 
נרחבת  בקרה  או  המתקן  ידי  על 
יותר. גורמי המדינה סמכו, מעבר 
המגיעים  הדיווחים  על  לנדרש, 
הטילו  ולא  ההתפלה,  ממתקני 
המדינה  גורמי  בהתנהלותם.  ספק 
הניחו, כי הנתונים שסופקו בקשר 
ואמי־ נכונים  הינם  המים  לאיכות 
נים, בלי לבצע אחריהם מעקב ול־

פעול לזיהוי דפוסים חריגים בזמן 
השכילה  לא  אף  המדינה  אמת. 
להצליב בין מקורות מידע שונים, 
במ־ שונים  מגורמים  המתקבלים 

שק המים. 
הוועדה  אלה,  מסקנות  לאור 
אפקטי־ באכיפה  לנקוט  ממליצה 

תוך  המתקן,  כנגד  ומרתיעה  בית 
אותו  הכספי  לרווח  התייחסות 
אשר  הקנסות  היקף  הזכיין,  הניב 
הח־ בגין  לשלם  עליו  מוטל  היה 

אמת,  בזמן  מתגלות  היו  לו  ריגות 

הנה־ בהתנהלות  שנפלו  הכשלים 
לת המתקן והפגיעה הקשה באמון 
המים  אספקת  במערכת  הציבור 
מצומצם  צוות  זו.  התנהלות  לאור 
ופרקליטות  ההתפלה  מנהלת  של 

המדינה יפעל למיצוי האכיפה.
אכי־ הליך  על  מומלץ  כן  כמו 
פה כנגד מתקן ההתפלה פלמחים 
את  להעביר  ממליצה  הוועדה   –
המוס־ החקירה  לגורמי  ממצאיה 

מכים לעסוק בחקירה פלילית, על 
ולהגיע  החקירה  את  למצות  מנת 
הגור־ זיהוי  לרבות  האמת  לחקר 
מים האחראים לדיווח הכוזב בא־
שר לתוצאות בדיקות המעבדה. 

ועדת הבדיקה ממליצה לשפר 
את מנגנון הבקרה של המדינה על 
במישו־ ההתפלה  מתקני  פעילות 

רים הבאים: כלל מתקני ההתפלה 
יונחו לבצע דגימות שלוש פעמים 
ביום).  אחת  פעם  (במקום  ביום 
הבדיקות  את  שתבצע  המעבדה 
תהיה מעבדה מוסמכת לכך, וחלק 
מהבדיקות יבוצעו על ידי מעבדה 
או  המתקן  מנכ"ל  בלבד.  חיצונית 
סמנכ"ל התפעול יחתום ויאשר כי 

הדיווח החודשי מדויק. 
כמו כן יבוצעו בדיקות יזומות 
ואקראיות של איכות המוצר בת־

במת־ כיום  מהנהוג  גבוהה  דירות 
שימוש  באמצעות  ההתפלה  קני 

בדוגם האוטומטי. 
לשפר  יש  כי  קבעה  הוועדה 
את יכולת הדיווח הישירה לרשות 
בעיקר  ההתפלה,  ולמנהלת  המים 
אחי־ לקדם  המים,  איכות  בנושא 

דות בין כל המדווחים ולשפר את 
יש  שדווחו.  הנתונים  בין  התכלול 
גם לייעל את יכולת עיבוד המידע 
לזהות  ניתן  שיהיה  כך  שנאסף, 
פעי־ מדפוסי  חריגות  באמצעותו 

לות שגרתיים. 
יש   – מקורות  לחברת  ביחס 
המידע  העברת  אופן  את  להסדיר 
בח־ וטיפול  דיווח  נוהל  וגיבוש 

מקורות  בין  המים  באיכות  ריגות 
לבין מנהלת ההתפלה. 

לרשות  ממליצה  הוועדה 
הסדרה  קביעת  לשקול  המים 
הספי־ מדי  בנושא  הנחיות  של 
(בקוטר  הסופי  המוצר  של  קה 
הוועדה  אינץ').   40-48 בין  של 
של  לדירקטוריונים  ממליצה 
את  להדק  ההתפלה  מתקני  כל 
ביחס  הקיימים  הבקרה  מנגנוני 
על  המסופקים  המים  לאיכות 
כי  סבורה  הוועדה  המתקנים.  ידי 
לוודא  במתקן  הדירקטוריון  על 
להן  שיש  תפעוליות  החלטות  כי 
המים  איכות  על  ממשית  השלכה 
ועל עמידת המתקן בתנאי ההסכם 

מול המדינה, יובאו בפניו.

מתקן ההתפלה בשורק. צילום: המבשר

65.000 עותקים במהדורת ה"נטובמייל" חמשה ימים בשבוע ובמהדורה המודפסת65.000

מאות עסקאות אטרקטיביות מחכות לכם מידי יום בלוח
modaot@hamevaser.co.il לפרסום בלוח 02-5805802 שלוחה 3 או במייל

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 

חד'   4 תורה!  בעזרת  מציאה 
חדש  הכל  ומשקעת,  מפוארת 
נוף  ק"ג  מוכנה,  דיור  יחידת   +
רק  היימשע  שכנים  מדהים, 
052-7658-638 3420.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052564]

מ"ר   80 ק"כ  חד'   3 יצחק  מנחת 
ריהוט.   + לסוכה  גדולה  מרפסת 
02- תיווך  מזומן.  ש''ח   1,500,000

053-3179474 ,5379474
[20052386]

מיוחדת! סורוצקין חדשה ק"א 6 חד' 
 * לבעלז  ק.  מרפסות,   2  + מ"ר   160
תיווך  מחולקת.  ק"ב  חד'   6 אוהליהב 

053-3179474 ,02-5379474
[20052385]

מ"ר,   85 ק"ב,  חד'   3 פנינה   80 גוש 
גאולה  בבלעדיות   * ש''ח   2,700,000
מ"ר.   75 חדשה,  ק,   2.5 חד',   3 יואל 

תיווך 02-5379474, 053-3179474
[20052384]

מטר   96 חד'   4 בסורצקין  מציאה! 
20 בניה  התר   + מטר   12 מחסן   +
מדהים!!  נוף  מוכנה,  רצפה  עם  מטר 
רק  מעלית  ק"ה,  מעולים,  שכנים 
052-7658-638 2790.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20052373]

דרושה  מחול!!  שבא  רציני  ללקוח 
אלי  שמונים  גוש  אזור  בכל  דירה 
/ חנה/פנינה  משה  הכהן/גבעת 
לא  קומה  ויותר  חד   4 גרוסברגר 
"היימשע   052-7658-638 גבוהה 

תיווך-הנדלס"
[20052225]

עצמי  הון  עם  מאד!!  רציני  ללקוח 
צפניה  אזור  בכל  דירה  דרוש  ענק!! 
עמוס נחמיה או אזור נווה צבי לקניה 
"היימשע   052-7658-638 מידית 

תיווך-הנדלס"
[20052224]

מפוארת  יחידות   2 למשקיעים! 
תשואה  סה"כ  מטר  צפניה 80  באזור 
  * רק 2130.000  שח  כ8000  חודשית 
2 יחידות מפוארת ברחוב שדה חמד, 
לעוד  התר   +  7850 חודשית  תשואה 
052-7658-638 2160.000 רק  חדר 

היימשע תיווך-הנדלס"
[20052223]

ירושלים | השכרה
ממוזגת  מוארת  ק“כ  באלקנה,   2
3,000ש“ח,  קומפלט,  ומרוהטת 

מיידי 055-6777368
[20053690]

ברמה  מרוהטים  חד'   3 משה  בזכרון 
5800 ש''ח לל"ת -053 גבוהה קומה-1

3179620
[20053661]

2 חד' בדורש טוב, ירושלים 22 מיטות 
מתאים לישיבה 052-7139293

[20053654]

לממושכת,  אליהו  בנופי  להשכרה 
מרוצפת.  חצר   + חדרים   3 דירה 
ש"ח   6,500 קומפלט.  מרוהטת 

0527131700
[20053647]

כולל  חדרים   3 הזית  ברחוב 
ש"ח   5600 ויפה  מטופחת  חצר 
בקהתי  שאול  בגבעת   *   *   *   *
מיוחד  נוף   +  2 קומה  גדולה   5
נכסים  אפותיקי  ש"ח   6700 במינו 

0583222180 0504112211
[20053629]

מצוין/ בתורה  החלטה!  למהירי 
לדירת  מחולק  מטר  כ-130  אריאל 
3חד'  דיור  יחידת   + חדשה  -4חד 
מטר  כ-53  -3חד'  מחסן  יחידת   +
15000ש"ח  חודשית  תשואה 
052- 3930.000ש"ח  רק  מהיחידות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053181]

בדברי חיים (טאבו רגיל) גג 115 מטר 
052-7658-638 ש"ח   1000.000 ק"ד 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053091]

-3חד  צבי  נווה  מזומן!  לבעלי 
בכ- מושכרת  ק"ג  כלל  טאבו  ללא 
850.000ש"ח  רק  לחודש  5000ש"ח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20053090]

מטר   24 דיור  יחידה  שערים  מאה 
חדשה משוכרת ב 2800 שח רשומה 
052-7658- 650.000ש"ח  רק  בטאבו 

638 "היימשע תיווך-הנדלס'
[20053089]

העיר"  "שערי  המשרדים!!  בבנין 
מחסן 10 מטר רק 200.000 שח -052

7658-638 היימשע תיווך-הנדלס
[20053088]

חזית  ק"א  מטר  כ50  חד   2.5 בגאולה 
052-7658-638 1320.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053087]

מטר  כ-80  חד  חפץ 4  בארץ  מציאה! 
ק"ב בנין טוב רק 1640.000ש"ח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20053086]

התר   + מטר  כ95  חד   4 בסורוצקין 
מעלית  מחסן,   + מטר  כ18  לעוד 
מדהים!  נוף  היימשע,  ושכנים  חניה 
052-7658-638 2740.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053054]

103 חד   4 גרשום  ברבינו  מציאה! 
זקוקה  מטר   22 דיור  יחידת   + מטר 
מציאה  מחיר  נוחה  קומה  לשיפוץ 
ש''ח -052-7658 ממש רק 2350.000 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053044]

ק"ג  חד   4.5 הדר  בעץ  במחיר!!  ירדו 
/בניה   38 לתמא  גדולות  אופציות   +
בגג רק 1720.000שח 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053043]

מצפה  במחיר"  ירדו   " בבלעדיות! 
מחסן   + ק"ד  מטר   88 חד   3 נוף 
רק  הטשופרים  וכל  מחניה 
052-7658-638 2400.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052996]

6 מטר   180 כ  פנטהוז  בסנהדריה!! 
מעלית   + ענק  וגג  דיור  יחידת   + חד 
מדהים  נוף  חניה,   + גדול  מחסן   +
052-7658-638 3930.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052916]

במקור  בבלעדיות!  בשוק  חדשה 
כ82 חד   4 טוב,  הכי  מקום  ברוך 
בניה  להתר  התחיבות   + מטר 
לממד ומרפסת ק"א 3 כיווני אוויר, 
052-7658-638 2290.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052890]

הנביא  בשמואל  בוטיק  בפרויקט 
(סמוך לכותל) דירות 5 חד 115 מטר 
ברמת פאר רק 2890.000ש"ח כניסה 
"היימשע   052-7658-638 חודש   18

תיווך-הנדלס"
[20052829]

אחינועם  איזור  בסנהדריה  מציאה!! 
25 לעוד   38 תמא   + מטר  כ40  חד   2
052-7658- 1300.000שח  רק  מטר 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052827]

4 בשטראוס  מפוארת  בונבונירה 
רק 2060.000ש"ח -052 מטר  חד 80 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052689]

בפולנסקי  במחיר  ירדו  בבלעדיות! 
 + מטר  כ-80  חד   3.5 בונבונירה 
ביותר!!  מושקעת  -5מטר  בגג  מחסן 
052- 2100.000ש"ח  רק  אופציות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052687]

המרכז  מלון  מול  בפינס  בבלעדיות!! 
ברמה  משופצת  מטר  כ-114  חד   4
לתיירים  מושכרת  חזית,  ק"ב  גבוהה 
רק  לחודש  בכ15000שח  מחול 
052-7658-638 2500.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053422]

ליד  צבי  בנווה   ! מזומן  לבעלי 
חניה  שטח  המרכזי,  השטיבלעך 
מטר   10 חצר   + מטר  כ12  מקורה 
מוצעת  שכירות  לחנות,  מאד  מתאים 
052- 520.000ש"ח  רק   4000 לפחות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053400]

משה- בזכרון  החלטה!  למהירי 
מפואר  מטר   95 חד   4 חיים,  חפץ 
והיימשע  חדיש  בנין  ק"א  ביותר 
052-7658-638 2380.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053399]

הנביא  בשמואל  בוטיק!!  בפרוקיט 
כל  מטר   115 חד   5 דירות  דושנסקי, 
דירה בקומה, רמת בניה גבוהה מאד!! 
2890.000ש"ח  רק  חודש   18 כניסה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20053398]

חד   4 שמונים  -גוש  גרוסברג  באיזור 
לחזית,  גדולה  מרפסת   + מטר   95
שכנים  מעלית  ביותר  מושקעת 
052-7658- 3050.000ש"ח  היימשע 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053397]

בסורצקין!! 4 חד 95 מטר + שלד בנוי 
ק"ג  מדהים  נוף  אופציות,   + מטר   32
052-7658-638 2820.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053396]

זכרון- שטיבלעך  ליד  בבלעדיות! 
 + מטר  כ75  חד   3 ק"ק  משה 
רק  לעסק  מאד  מתאים  אופציות 
052-7658-638 1890.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053395]

צפניה  באזור  החלטה!  למהירי 
מושכרת  יחידה   + מטר   75 חד   3
סוכה  יפה  נוף  ק"ד  שח  ב-2500 
052- 2510.000ש"ח  רק  ומעלית 
7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס

[20053362]

ירדו במחיר! רב שפע 3 חד 88 מטר 
052- 2300.000ש"ח  רק  מדהים  נוף 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053299]

מטר   130 ענקית  חנות  גאולה  בלב 
33000 ב  חודשית  השכרה  אפשרות 
052-7658- 3950.000ש"ח  רק  שח 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053221]

הנביא  בשמואל  ביותר!  מיוחדת 
מפואר  דופלקס  ההימשע  הבנינים 
052-7658- מטר   200 כ  יחידה  עם 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053220]

3.5 מטר   82 דירת  חמד  פנינת 
מרפסות   2 נוחה  קומה  חד 
052-7658-638 רק2430.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053219]

ק"ב  חזית  מטר   103 חד'   4 באבינדב 
052-7658-638 2430.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053218]

פנטהוז  דירת  בסנהדריה  מציאה! 
 + מושכרת  יחידת   + מטר   170
ענקית  גג  מרפסת   + גדול  מחסן 
052-7658-638 3930.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053217]

ירושלים | מכירהֳ
ק"ב,  חדרים,  כ-3  ברוך,  במקור 
אופציות  סוכה,  ומוארת,  שמורה 
שוורץ  מיידית,  כניסה  להרחבה, 

נדל''ן 052-765-6888
[20053588]

כחדשה  משופצת  חד'   3.5 ביואל 
052- 1730.000ש"ח  רק  א  קומה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053577]

חדרים,   3-5 דירות  מבחר  בכדורי, 
שוורץ  וגבוהות,  נמוכות  בקומות 

נדל"ן 052-765-6888
[20053566]

חדרים,   3 בכדורי,  בשוק!  חדשה 
 + גדולה,  מרפסת  גבוהה,  קומה 
מחסן וחניה צמודים. שוורץ נדל"ן 

052-765-6888
[20053558]

מיוחדת ונדירה! בכדורי 5 חדרים, 
נוף,  מאוד,  מושקעת  נוחה!  קומה 
052- נדל"ן  שוורץ  וחניה.  מחסן 

765-6888
[20053557]

ענקית  דירה  בתנובה,  למבינים! 
פנימית,  חלוקה  ללא  מ"ר,  כ-200 
נוף מיוחד, שוורץ נדל"ן -052-765

6888
[20053556]

חדרים   4 דירת   ,80 לגוש  קרוב 
דיור,  ליחידת  אפשרות   + מרווחת 
תכנון לפי דרישת הלקוח, מעלית, 

סוכה. שוורץ נדל''ן 052-765-688
[20053555]

מיוחדת! בגוש 80, דירת 4 חדרים, 
מרפסת  גבוהה,  ברמה  משופצת 
קומה  מעלית,  חזית,  גדולה,  סוכה 
נוחה, שוורץ נדל''ן 052-765-6888

[20053554]

משופצת,  חדרים   4 תורה,  בעזרת 
עם  בבעלות  גג   + ק"ג  חזית, 
כניסה  מ"ר,  כ-58  לבניה  אופציה 
052-765- נדל''ן  שוורץ  מיידית, 

6888
[20053553]

ענקית,  ברוך,  במקור  מיוחדת! 
מרפסות  אוויר,  כיווני   4 מ"ר,   155
נדל''ן  שוורץ  א',  קומה  גדולות, 

052-765-6888
[20053551]

4 ברוך,  במקור  בשוק!  חדשה 
חדרים, 103 מ"ר, חדשה ומיוחדת, 
לחזית,  מ"ר   14 מרפסת  א',  קומה 
2,900,000 מיידית,  כניסה  מעלית, 
052- נדל''ן  שוורץ  גמיש,  ש''ח 

765-6888
[20053550]

חד   4 שערים  במאה  מזומן  לבעלי 
שח   1550.000 רק  חדשה  מטר   90
052- משכנתא  ללא  בטאבו  רישום 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053536]

חזית  מטר  כ80  חד  פנינה 3.5  באזור 
052- 2120.000ש"ח  רק  3כ"א  ק"ב 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053535]

4חד'  מאירות,  בפנים  ענין!  למביני 
כ-110מ"ר + תב''ע מאושרת ל-80מ"ר 
 - נדל''ן  יעד  מצוין,  מחיר  נוספים, 

072-3969911
[20053504]

בדחיפות  דרוש  רציני  ללקוח 
להשכרה  מטר   1000 כ  גדול  בנין 
(תקציב  אלול  מזמן  החל  לישיבה 
"היימשע   052-7658-638 גדול) 

תיווך-הנדלס"
[20053095]

המ"ג 3 חד' ק"ב 85 מ"ר ברמה גבוהה 
ק"ג 80 חד'  סורוצקן 4  ש''ח  *   6,500
תיווך -02 ומרפסת.  נוף   + מ"ר 6,500 

053-3179474 ,5379474
[20052389]

מ"ר,   100 ק"9 חדשה  חד'   4 שמגר 
מרוהט, 8,500 ש''ח * זכרון יעקב ק"א 
חיים 3 דברי  ענקית *  מרפסת  חד'   5
 ,02-5379474 תיווך   $1,550 ק"3 חד' 

053-3179474
[20052388]

תכלת  מיוחדת!   * חד'    5 סורוצקין 
פינתי  120מ"ר,  חד'   4 מרדכי! 
ק"ב  שירותים   3 מרפסות   2 וחדשה 
גמיש תיווך 02-5379474,  2500דולר 

053-3179474
[20052387]

ירושלים | חנויות ומחסנים

מטר   36-50 תנובה   - ירמיהו  ברחוב 
12500-15000 הכביש  על  בחזית 

ש"ח + מע"מ 0527184181
[20053677]

לפי  שיפוץ  מטר   250 שמגר  ברחוב 
מע"מ   + ש"ח   25,000 הלקוח  דרישת 

0527184181
[20053676]

מאוד  קרוב  מרדכי  תכלת  ברחוב 
מוכנה  משופצת  מטר   170 לשמגר 
כולל  מע"מ   + ש"ח   20,000 לכניסה 

ארנונה 0527184181
[20053675]

בני ברק | מכירה

מושקע  פנטהאוס  כץ  בפרדס 
"תווך  חניה   + מוצמד  גג   +

בלעדי"0527166166
[20053652]

בניה  בתחילת  ה'  בשכון 
"תווך  מוצמד  גג   + חד'   5 פנטהאוס 

בלעדי"0527166166
[20053651]

חד'   5 פנטהאוס  בניה  בתחילת 
"תווך  מוצמד  גג   + מרפסות   +

בלעדי"0527166166
[20053650]

חד'   7 פנטהאוס  רמב"ם  בשמעיה 
"תווך  חניה   + מוצמד  גג   + ד'  קומה 

בלעדי" 0527166166
[20053649]

חד'   5 גלויות"  ב"קיבוץ  בהזדמנות! 
במחירי  מ"ר   240 דופלקס  מ"ר   120
מעלית,   + אקסלוסיבי  בנין  מציאה 
נכסים"  ב"ישר  בלעדי  מיידית,  כניסה 

0527-11-33-75
[20053642]

בני ברק | השכרה

וכחדשה 2650 יפהפיה  יח"ד  בויז'ניץ 
ש''ח מיידי 054-8492494

[20053680]

כחדשה,  ק"ג  בלוי,  ברח'  לזו"צ  יח"ד 
053- מיידי.  וממוזגת  מרוהטת 

3141235
[20053640]

מכרז - 109/2019
מועצה מקומית קרני שומרון

אספקה והתקנה של מערכת מצלמות 
במעגל סגור - ראש תצפית
 ,15.09.19

12:00
1000

מועצה מקומית דיר אל אסד מכריזה בזאת על פתיחת
מכרז מועמדות לנגן ומארגן נגנים, ללווי וניגון מקצועי

למקהלת שירה.
למועצה לפנות  חייבים  זה  למכרז  לגשת  המעוניינים 

המקומית כדי לקחת את מסמכי המכרז. 
.15:00 בשעה  27/8/2019 עד להגיש  יש  ההצעות  את 
לא המועצה  המכרז.  תנאי  בכל  לעמוד  צריך  המגיש 

חייבת לבחור בהצעה הנמוכה ביותר.
המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

דבאח אחמד – ראש המועצה

סוריה: אסד הודיע שיאפשר לאזרחים 
להתפנות מאזורי הלחימה באידליב 

מאת י. א. לוסטיגמן 

כבר  רבות  שמאות  לאחר 
של  הכבדות  בהפצצות  נהרגו 
מעוזי  על  הסורי  האוויר  חיל 
אידליב  במחוז  המורדים 
הודיע  סוריה,  מערב  בצפון 
משטר אסד אתמול כי יאפשר 
הלחימה  באזורי  לאזרחים 
עד  מהאזור  לצאת  באידליב 
ההוד־ את  הקרבות.  לסיום 
סוכנות  פרסמה  כך  על  עה 
סוריה  של  הרשמית  הידיעות 

'סאנא'.
השבוע דווח על מותם של 
180 בני אדם בתוך יומיים בל־

בד בהפצצות של אסד. מוקדם 
יל־ וששת  אם  על  נמסר  יותר 

דיה שנהרגו באחת ההפצצות, 
ועל הפצצה שאירעה יום קודם 

ובה נהרגו שמונה ילדים. 
נסיגת  על  דווח  כן  כמו 
מהעיירה  המורדים  כוחות 
ליעד  שנחשבת  שייחון  חאן 
משטרו  מבחינת  אסטרטגי 
של אסד, בשל העובדה שהיא 
שוכנת על גבי הכביש המהיר 
המחבר בין דמשק ובין הגבו־

לות עם עיראק ועם טורקיה. 
כציר  לשמש  אמור  זה  כביש 
ותחמושת  לסחורות  מרכזי 
לסוריה  מאיראן  המיובאות 
היותו  ובשל  עיראק,  דרך 
שליטת  תחת  בחלקו  נתון 
נאלצים  באידליב,  המורדים 
האספקה  ושיירות  הכוחות 
חלופיות  בדרכים  לנסוע 

וארוכות יותר. 



המבשר | יום וערש"ק, כ"ב במנחם־אב תשע"ט | עמוד יט

בני ברק | משרדים
מפוארת  משרד!  יחידת  להשכרה 
ב.ס.ר  מתחם  נועה/  בבית  ביותר! 
מטבח  הכולללת  מושקעת  בקומה 
סביבת  ועוד,  כפול  שרותים  מרווח 
ההשכרה  חרדית  נשית  עבודה 
שח   3,500  /2,000 בלבד  לנשים 

הקודם זוכה! 0527674262
[20053361]

ביתר עילית | מכירה
140 חד   6 יצחק  בפחד  בבלעדיות 
ממש  וחדשה  ביותר  מושקעת  מטר 
052- 1810.000ש"ח  רק   2- קומה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053537]

5 בחבד  משותף  בטאבו  מציאה!! 
1320.000ש"ח  רק  ק"ג  מטר   130 חד 
מלא  ולרישום  למשכנתא  אפשרות 
"היימשע   052-7658-638 בטאבו 

תיווך-הנדלס"
[20053337]

מפואר  קוטג  ישראל  לאוהב  סמוך 
5 כניסה  גג   + מטר   220 קומות   3
052- 2380.000שח  רק  חודשים 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052610]

אשדוד | מכירה
3 ק"א  ז'  ברובע  בהלל,  בהזדמנות! 
ממ"ד  מעלית,  סוכה,  מרווחת,  חד' 

"גרינבויים נדלן" 053-3176405
[20053672]

מציאה! באבו חצירא ג'-ו' 3 חד' לפני 
ש''ח   1,150,000 חרדי  רוב  תמ"א, 

"גרינבויים נדלן" 053-3176405
[20053671]

אלעד | מכירה
הגדול  המבחר   ! לאנ"ש  התיווך 
שרות   ! ליטאי   - בחסידי  לדירות 
054-  - קזן"  "תיווך   ! ואמינות 

8420522
[20036408]

בית שמש | מכירה
חדרים   3 סלונים  בשכונת  למכירה 
תיווך  בטאבו  גג   + הנוף  לכיוון  ק"ד 

0527149848
[20053681]

35מ"ר  ט'  ללא  וחצי  חדר  יח"ד 
משכנתא  ללא  ב-2350  מושכרת 

050-4116419 450,000
[20053657]

בית שמש | השכרה
להשכרה בשכונת חפציבה 3 חדרים 
ק"ג שמורה ונקיה + מזגנים + סורגים 

כניסה מיידי תיווך 0527149848
[20053682]

צפת 
חד'  שלושה  דירת  להשכרה 
חיים-  מאור  בשכונת  משופצת 
050- 077-4149213 5 צה"ל 

4149217
[2008954]

באר שבע | מכירה
ליד  י״א  בשכונה  להשקעה  מציאה 
3 דירת   * לחלוקה  ניתנת   * הקניון. 
מ״ר)   71) וענקית.  שמורה  חדרים 
מרפסת   + מטבח  גדולים,  חדרים 
ניתן  אוויר,  כיווני  שני  גדולה.  שירות 
מחודש  בעיצוב  רביעי  חדר  להוסיף 
ד)  (קומה   . ש''ח   565,000 הבית.  של 

יצחק 052-7168793
[20053674]

בהזדמנות להשקעה בשכונה ו׳ צמוד 
גדולה  חדרים   3 החרדית!  לקריה 
דירות,   2 ל  לחלוקה  ניתנת  מאוד 
ש''ח.יצחק   655,000 גבוהה!  תשואה 

052-7168793
[20053673]

קרית גת 
בקריה   * למכירה:  הבית"  "תיווך 
מרפסת   ,2 קומה  חד'   3 החדשה 
החדשה  בקריה   * ענקית. 
חד'   2 לקריה  צמוד   *  4 קומה 
לקריה  צמוד   * ש''ח   600,000 ב- 
מבחר  ועוד   * מרפסת   + חד'   2
העיר  רחבי  ובכל  בקריה  דירות 
0504- עבער  יהשע  לשירותכם 

126-124
[20048907]

קרית גת | מכירה
חדרים,  מתחרד, 3  לקריה,  צמוד  הכי 
כולה,  משופצת  כיורים,   2 ק''ד, 
מאיר  ''פסגות''  בלבד.  ב720,000 

ינקלביץ 0533-199-102.
[20053660]

משרד/   + חד'   4 בהזדמנות 
מושקע  לעסק  לקליניקה/ 
החדשה.  בקריה  ומפואר, 
2 עם  חד'   7 וילה   1.480.000
מטר   500 מגרש  דיור  יחידות 
ועוד   2.420.000 מטר.   240 בנוי 
אטרקטיבים  ונכסים  דירות  מגוון 

0533161345
[20053538]

עמנואל | מכירה
בעמנואל  חדש  בפרויקט  למכירה 
מול  בבניין,  דיירים   8 הישוב,  במרכז 
עם  חדרים   3 דירות  עין,  מרהיב  נוף 
3 דירות  ש"ח,  מ640000  החל  חצר 
ש"ח  מ670000  החל  גג  עם  חדרים 

054-844-6671
[20053513]

3-5 אופציה  עם  מרווחות  דירות 
הון עצמי 30 אחוז שכונה חסידית 
073-706- אש״ח.  מ-690  החל 

9406
[20053175]

ישירות  חדרים   3-5 דירות 
עוצר  נוף  בנקאי  ליווי  מהקבלן 
החל  נדירה  הזדמנות  נשימה. 

מ-670 אש״ח. 073-706-9396
[20053174]

עמנואל | השכרה
חצר   + חד'   4 גן  דירת  להשכרה 
חרדית  שכונה  ויפה,  משופצת 
054- בלבד.  תורה  לבני  איכותית, 

8476888
[20053460]

ספר ֹ לקריית  סמוך  מתתיהו  במושב 
052- ומסודרת  יפה  אירוח  גירת 

7637581
[20053663]

במערכת  הארץ  ברחבי  דירות  מבחר 
תשלום  נופש"  "היימיש  הטלפונית, 

סמלי. 04-8279460
[20053633]

מפוארת  וילה  צפת  כנרת-  נוף  נופש 
מקומות)   45  -  50) סוויטות   10
הקיץ  לשבתות  מיוחדים  מחירים 
Nof0583208091@ 0583208091

gmail.com
[20050219]

בחיפוש  יקר  זמן  לעצמך  תחסוך 
מושלם,  לנופש  עכשיו  חייג  הנופש 
1700-707- עלות.  ללא  ניתן  השרות 

509
[20047926]

מול  חלומית  במושבה  נופש  וילת 
שבתות  לקבוצות,  מתאים  הכינרת 
בריכת  השנה,  ולימות  וחתן  גיבוש 

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

טלזסטון 
עם  ממוזגת  יפה  חד'   4 דירת 
ובין  לשבתות  לנוף  מרפסת 

הזמנים-054-8405123
[20053653]

הזמנים  ובין  לשבת  דירות  תיווך 
054- סבירים.  במחירים  בטלזסטון 

054-8499328 8405606
[20053117]

אשדוד 
במרכז רובע ז' דירת 4 חד' גדולה 
בין  וממוזגת  יפייפיה  מרווחת 
052- באב  י"ז-כ"ד  התאריכים 

7629550
[20053424]

דירת  מבעלז"א  האדמו"ר  ברחוב 
ממוזגת  מרווחת  גדולה  חד'   4
י"ז- התאריכים  בין  ונקיה  יפייפיה 

כ"ד באב 053-3171869
[20053423]

ענק  מאגר   - הנופש"  "טיב  תיווך 
052- באשדוד.  לביה"ז  דירות  של 

7675296
[20053309]

צפת 
מאווררת,  מרכזי,  במיקום  בעתיקה 
2  + לזוג  מרפסת   + מרווחת  ממוזגת, 

053-3179877
[20053687]

חדר חידות - חדר בריחה ברוח צפת. 
055- נשכחת!  בלתי  צפתית  חוויה 

.918-2207
[20053648]

ממוזגת  מרווחת  בכנען  יהודית  וילה 
בריכה  גדולה  חצר  עם  מאובזרת 
ונדנדה מרפסת מתאים לעד 25 איש 
ניתן  בנוסף   + סגורים  חדרים  חמשה 
מפוארת  זוגית  דיור  יחידת  להשכיר 

צמודה לווילה 9\050-4106132
[20053517]

6 עד  מקסים  צימר  העתיקה  "בלב 
לעתיקה  צמוד  לרשב"י.  נוף  אנשים 
דירת נופש יפיפיה לעד 9 אנשים. נוף 

לכנרת. 035230030"
[20053377]

העתיקה  צפת  במרכז  גדולה  וילה 
2 ענק  סלון  חלומות  לחופשת 
בשוק,  חדשה  חצר,   + מרפסות 
052- למבינים!  ומצוחצחת.  נקיה 

052-7172678 7617780
[20053332]

נוף  סלון   + חד'   2  * ארוח:  דירות   2
חדר  דירת   * חדש  מטבח  לכינרת, 
מתאימה לזוג, שכונת ראסקו, 10 דק' 
053- בשפע.  חניה  מלעלוב,  הליכה 

3129516
[20052434]

עד  לקבוצות  בצפת  אירוח  מתחם 
מקווה  דשה,  מרחבי  איש,   100
אפשרות  ממוזג,  מתחם  במקום, 
(למעונינים  למהדרין.  לקיטרינג 
מקומות)   130 של  נוסף  מתחם 

072-3926958
[20052372]

מרפסת   + לזוג  צימר  ברסלב  בקרית 
מוארת,  נקיה,  לנוף,  צופה  גדולה, 
4 12 בצה"ל  דירה  וכן   *   * ממוזגת 
לתקופה  קומפלט,  משופצת  חד' 
054- 04-6922596 ממושכת. 

8433088
[20052313]

7 מ"ר,   60 חד',   3 בהאר"י,  בעתיקה, 
מרפסת,  נפתחת,  ספה   ,(5 ,2) מיטות 
2100 אב  כ"ז-ל'  פנויה:  נדנדה,  נוף, 
300 החול:  לימות  מאלול  ש''ח. 
6-8 ש''ח,   400 נפשות:   3-5 לזוג, 
חמישי-מוצ"ש:  ש''ח,  נפשות:500 

1050 ש''ח, לתמונות 052-7614435
[20050449]

בצפת,  ומפוארת  גדולה  נופש  דירת 
ויפיפייה.  מטופחת  מאד,  נקייה 
העיר  אטרקטיבי,במרכז  ובמיקום 
וברמה  היטב  מצוידת  העתיקה, 
גן  מטבח  עם  ענקית  מרפסת  גבוהה. 
0548457686 מדהים.  פנורמי  ונוף 

ruty7686@gmail.com
[20048749]

ומטופחות,  נקיות  נופש  יחידות   2
 . השנה  וכל  לביה"ז  חצר   + ממוזגות 

054-8642403 054-8408470
[20045324]

חצר  במרום-כנען,  גדולה  וילה 
שחיה  בריכת  ערסלים,  ונדנדות, 
053- מציאה!  במחיר  גדולה, 

3157706 בשעות אחה"צ וערב.
[20045199]

וצימרים  דירות  בעתיקה, 
ג'קוזי,  וחדשים,  מפוארים 
052- סוכה   + וחצרות  מרפסות 

2840299
[20042205]

מרום כנען צפת 
חדשים  צימרים   2 בצפת  כנען  בהר 
 + גדולה  חצר  למשפחות  ומפוארים 

בריכה. 0504174677
[20052366]

בית חלקיה 
עד  ומטופחת  נקיה  נופש  דירת 
ערסלים  נדנדות  מיטות,   12

וטרמפולינה . 052-7689144
[20032621]

מושב כלנית 
2 ענק,  ג'קוזי  חלומיים,  צימרים 
נוף  ומוצנעות,  פרטיות  בריכות 
החרדי,  למגזר  מתאים  מדהים!! 
לילות!   2 למזמינים  מבצע 
052- הארץ.  מכל  אוטובוסים 

8741443
[20052314]

חצור הגלילית 
להשכרה דירת 3 חד' חדשה ממוזגת 
058- ולגולן  לגליל  נוף  מרפסת 

3274030
[20053630]

טבריה 
בטבריה  קיט  דירות  של  עצום  מגוון 
054- והסביבה)  (בצאנז  עילית 

8519497
[20053206]

פנטהוז מפוארת ומושקעת ברמה 
גבוהה מאוד!! נוף מדהים ומיוחד, 
7 חד' זוגיים אפשרות עד 30 איש, 
לציבור  מותאם  חרדית,  שכונה 
גריל  מנגל  גדולה  מרפסת  אנ"ש, 
לילדים,תאריכים  ומשחקים 
וביה"ז  הקיץ  לשבתות  אחרונים 
תמונות:  לקבלת   050-4190057

y0504190057@gmail. Com
[20052135]

ערד 
פסטורלית  וילה  הדרום"  "פנינת 
נוף! מדשאות, טרמפולינה ענקית 

+ אטרקציות! 052-7141094
[20049385]

עמנואל 
להשכרה לבין הזמנים דירה חלומית 
+ חצר גדולה מאובזרת היטב ומוצלת 
מיקום  איש,  עד 12  לילדים,  בריכה   +

מעולה ושקט. 054-8476888
[20048899]

נתניה 
מפוארת  חד   4 בנתניה  לים  סמוך 
מחיר  החלטה  למהירי  ומושקעת, 

מיוחד לבין הזמנים 0504195522
[20053402]

קוממיות 
 + מיטות,    -13 כפרית  באוירה  צימר 
טרמפולינות  ערסלים   + דשא  מרחבי 

ונדנדות. 0548590252.
[20053341]

ונקיות  מטופחות  מלונית,   + דירה 
חצר   + אולם   +  15-50 מ  במיוחד, 

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

תפרח 
חדרים  יפיפה,  קמפוס  להשכרה 
 + מדשאה  וממוזגים,  מרווחים 
ומוצלת,  ענקית  פעילות  חצר 
055- לקיטרינג.  אפשרות 

6766440
[20048569]

עד  המושב,  במרכז   - היימישער 
ומתקני  גדולה  חצר  מיטות,   55
גנרטור.  מדשאות,  שעשועים, 
08-9926198  ,052-7612965

טלפקס
[20040560]

בית מאיר 
נופש  דירות  מדהים,  נופש  מתחם 
בריכה   + חד'   8 מיטות)   12 ו-   15)
בנפרד),  גם  (להשכרה  וגדולה  חמה 
פרטיות מוחלטת, גן אירועים ובוסתן 
02- מאיר  בית  במושב  משחקים, 
1agamaim@gmail.  ,5344514

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

גליל מערבי 
חניתה  יער  בלב  היער  באחוזת 
ירוק  הלבנון!!  להרי  מטורף  נוף 
ג'קוזי!!   + מאסטר  חדרי   4 עד! 
ברביקיו  כושר!  ח.  סאונות!  ספא 
מקווה  מחומם!!  זרמים  בריכת 
הבנוי מאוצר ובאר מרים!! ביה"כ + 
ס.תורה, מערכת מים חמים בשבת, 
10,000 ערוב  בשרי  חלבי  מטבח 

ש''ח ליום. 04-6521111
[20053291]

מירון 
למשפחות  במירון  ארוח  מילר 
קבוצות וזוגות + חדרי אוכל קרוב 
046989012 לרשב"י 0548594243

[20051879]

חצר  מושקעת,  חדשה  וילה 
השנה  ולימות  הזמנים  ענקית,לבין 

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

צפון 
שבתות  מבצע  נופש  דירת 
נוף  מקום,  לכל  קרוב  ש''ח   600

מדהים!! 052-7103364
[20053284]

ירושלים 
יפה  גדולה  4חד'  בעלז  בקיית 
02- ושבתות  לימים  וממוזגת 

052-7167125 5344732
[20053668]

שבת בירושלים- מבחר דירות נקיות 
052- האזורים  בכל  ומטופחות 

7109653
[20053658]

ממוזגת  משופצת  מפוארת  דירה 
 . כ"ז  כ"ד-  לנוף  מרפסת  חד'   5 כולה 

053-3106987
[20053646]

להשכרה  חדרים  שני  קייט  דירת 
בקרית  וממוזגת.  ונקיה  יפיפיה 
שבתות  לימים  בירושלים.  בעלזא 

0527183076 וחגים. 0548523337
[20053625]

באזור  קצרות  /לתקופות  לקיץ 
ונקיה  ממוזגת  ישראל  שרי 

058-3263141 מתאים לזוג + 2
[20053599]

בירושלים  להשכרה  דירות  תיווך 
הקיץ  לתקופת  האיזורים  בכל 
026249468  - מהיר  תיווך  והחגים, 

T026249468@gmail.com - מייל
[20053455]

דירות  מבחר  גאולה"  "תיווך 
בשכונות מרכז ירושלים לשב"ק / 
וארוכות.  קצרות  ולתקופות  חגים 

052-7143111
[20050756]

הקרוב  בגאולה"  "הבית 
משה'  'זכרון  לשטיבלאך 
ברמה  אירוח  דירות  בניין 
02-5641111 להזמנות  גבוהה. 
b5641111@gmail.com - -

www.habayitbgeula.com
[20048022]

דירה  שערים  ובמאה  בגאולה 
לימים  וממוזגת,  מפוארת  חדשה, 
050- נח.  במחיר  ולשבתות, 

4109434
[20041631]

יסודות 
וחדישה  מפוארת  וילה  התפנתה 
ובריכה,  טרמפולינה  עם  ביסודות, 
איש   30 עד  מתאימה  שינה.  חדרי   8
בין  של  אחרון  בשבוע  מיוחד  במחיר 

הזמנים. לפרטים:  052-7682874
[20053688]

השכרת רכבים ִ
ברחבי  רכב,  השכרת   Sixt שלמה 
וליסינג,  מכירה  ובעולם,  הארץ 
מחירים  ואמינות,  שירות  עם 
052- אלבוים  נחמיה  אטרקטיביים. 

715-2486
[20045497]

למרכז ֶ ומהצפון  לצפון   - הסעות 
נוחים  חדשים  רכבים  הארץ  ולכל 
לקברי  בטיולים  התמחות  ומרווחים 
מים  ואטרקציות  נופים  צדיקים, 
תורה,  לבני  אטרקטיבים  מחירים 
חברה שומרת שבת. 050-4150505 / 

052-7657629
[20053516]

הגדלים  כל  רכבים   " דניאל  הסעות   "
וטנדרים  מיניבוסים   10/14/16/20
ומפוארים  ממוזגים  חדשים, 
0527-10- תחרות.  ללא  במחירים 

10-20
[20052696]

מכל  רשבסקי,  יאיר  הסעות  מוקד 
חדשים  רכבים  מקומות,  מקום, 8-23 
שרות  הוגנים,  מחירים  בלבד, 
די  אונז  ביי  שעות,   24 ואמינות, 
זאך!  ערשטא  די  איז  מענטשליכקיט 

053-310-20-26
[20043211]

רכבים  הסעות"  "שלוימל'ה 
חדשים ומפוארים 2018, ירושלים, 
נסיעות  וארועים,  נתב"ג  ברק,  בני 
מקומות,   14-16-20 העיר,  בתוך 
במיוחד!!  חדיש  מקומות   23 רכב 

053-3188842
[20040846]

מנהלת ַ דרושה  בירושלים  לחברה 
יתרון  גדול  וראש  נסיון  עם  חשבונות 
ידע בSAP מיידי וכן דרושה מזכירת 
מכירות  אנשי  דרושים  וכן  דיגיטל 
עילית,  מודיעין  ירושלים,  באזור 
אחוזים,   + בסיס  שכר  לציון.  ראשון 
קורות חיים לפקס 025794337. מייל 

sofachairs6@gmail.com
[20053689]

חשב/ת  דרוש/ה  גדול  למשרד 
מחלקת  בצוות  מקום  למילוי  שכר 
מקיף  ידע  התפקיד:  דרישות  שכר. 
אקסל,  בתוכנת  ובעיקר  במחשבים 
בעבודה  ניסיון  שנתיים  מינימום 
זמינות  בירושלים,  מגורים  משרדית, 
קו"ח  וחריצות.  דייקנות  מיידית, 
korot.chaim.sachar@ למייל: 

gmail.com
[20053685]

מזכיר/ה  הנדל"ן  בתחום  לחברה 
לעבודה מהבית, לניהול יומן פגישות, 
שעות   3-4 ועוד.  פרוייקטים,  וליווי 
ביום, 45 ש"ח לשעה. *  לחברה בהר 
לניהול  מזכיר/ה,  בירושלים  חוצבים 
יומנים, ועבודה משרדית, 7,500 ש"ח. 
רפואי  למרכז  רפואי/ת  מזכיר/ה   *

פרטי חדש סמוך לבני ברק. 42 ש"ח
[20053683]

מזכירה  דרושה  בירושלים  למשרד 
11:00-17:00 בשעות  אידיש  דוברת 
mn478900@gmail.למייל קו"ח 

com
[20053670]

אילן  בר  באזור  לתינוק  מטפלת 
052- אחה"צ  בשעות  הנביא  שמואל 

7612672
[20053669]

דרושה  בירושלים  חרדית  לפנימיה 
בין  בשבוע,  פעמים  ל-4  אחראית 
7:30- ו'  יום   +  13:00-15:00 השעות: 
קו"ח   .556 למשרה  לציין  נא   .13:00

לפקס: 02-6259371.
[20053667]

לת"ת בבני-ברק דרוש עוזר לכיתת גן 
לשנה"ל קו"ח ל:077-4448473

[20053656]

מחנך  דרוש  במרכז  ליטאי  לת"ת 
גבוהה  ולכיתה  בוקר,  נמוכה  לכיתה 
קו"ח   050-4109312 טלפון  אחה"צ 

ל:0722606442
[20053655]

באלעד  חסידית  לישיבה  למכינה 
בין  בקיאות  לגמרא  ר"מ  דרוש 
ניסיון  בעלי   14.30-17.30 השעות 
03- לפקס.  קו"ח  קו"ח:  ישלחו  מוכח 

gmail.com@9093399 616-0304
[20053626]

בחודש   10,000 של  לרווח  הגעת 
לא  אם  שבועיות??  שעות  ב5 

תתקשר יוסף- 054-7390098
[20053374]

לביצוע  מהבית  לעבודה  פקיד/ה 
אישורי הגעה לאירועים וחתונות, 
נדרש  לא  ביום,  שעות   2-3
למשרד   * לשעה.  ש"ח   35 ניסיון, 
בירושלים  החרדיות  בשכונות 
4,000  ,8:00-12:30 א-ה  מזכיר/ה, 
עסקים  לאיש  בוס  נהג    * ש''ח. 
א-ה 8:30-14:00, 6,000 ברק,  בבני 

ש''ח. קריירה 072-22-222-62
[20051813]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

כי ֲ להודיע  הננו  השואלים  "לרבים 
החסידי  הגאטקעס  את  להשיג  ניתן 
שמתאים  והמבוקשים  המעולים 
מחברת  הישראלי  לאקלים  במיוחד 
ונוח  חזק  אמריקאית  גיזרה   NICE

במיוחד" 050-4144190
[20053627]

עתיקות 
ישנים  ספרים  קונה  אספן 
אדמו"רים  ומכתבי  ועתיקים 
גם  וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 
וכן  במזומן.  משלם  בכמויות, 
אדמו"רים  לחתונות  הזמנות 
058-3-22- וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 

23-23
[20047215]

עסקים ָ
שנות   15 בעל  מצליח  למפעל 
וותק דרוש משקיע בתנאים נוחים 
חרדית.  בהנהלה  נאים,  ורווחים 

לפרטים נוספים: 052-7641972
[20053575]

השקעות 
רווחים  הסת"ם.  בענף  השקעה 
052-7623142 מאד!!  גבוהים 

שלמה
[20053388]

חברות  לקנות  מחפש  משקיע 
וותק  עם  פעילות  לא  בעמ 

0537161091
[20053327]

אולמות 
"פריילעך"  אולמי   - ברק  בבני  חדש 
מצוות,  לבר  שמחה  של  יוקרה 
צומת  וכנסים.  ברכות  שבע  אירוסין, 
054- להזמנות:  השומר  עזרא 

8426765
[20051559]

משכנתאות 
משכנתאות  יעוץ  הבית-  משכן 
עם  הסכמים  וביעילות  במהירות 
כל הבנקים במחיר הכי זול בשוק, 
שלמה   076-5410035 בדוק  זה 

מיר רעדן אידיש
[20049751]

תפילין 

אצל  ולסופרים  לסוחרים, 

תפילין,  תקבלו  "וקשרתם" 

בהשגחת  מיוחדים.  ומחירים 

שירות  שטרן,  והגרי"מ  הבד"ץ, 

אישי. 0548466552

[20049860]

אומנות 

קורסים  מרתון  עכשיו,  חיל  באשת 

ובכלל,,,,  סוכה  נוי  בנושא  וסדנאות 

03 0504154152 טל'  חומרים,  כולל 

6168364 גם לבנים

[20052703]

השבת אבידה 

בני   - נתני'ה   612 בקו  שקית  נמצאה 

ובתוכה  באב,  כ'  רביעי  ביום  ברק 

03- 052-7698209 נעלים  זוגות 

5706383
[20053686]

אשדוד  בחוף  יקרות  משקפיים  אבדו 

02-5802586
[20053684]

בהסעה  פרחוני  בעקיטשע  נשכח 

באב  בי,ט  לב"ב  מירושלים  מהיציאה 

בשעות הערב 054-8419115
[20053679]

תיק  בתוך  שמש  משקפי  זוג  נמצאו 

02- לב"ב  מירושלים   402 באוטובוס 

58255080
[20053678]
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19:1919:1619:1819:1719:1719:14שקיעת החמה

זמנים למחר

4:334:344:314:374:354:29עלות השחר
5:165:175:155:195:185:13זמן ציצית ותפילין

6:086:156:066:126:116:08הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת

סופר פארם בקניון  054-9192099 פייר קעניג 26 קניון הדר    אשדוד סופר פארם הדר תלפיות מוצ"ש     ירושלים
אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666

מנוי 23233

077-8880100 אבא  סופרפארם קניון אילון 6731901/ 052-3619595 לייב יפה 9    בני ברק ארנונה יום ו'    ירושלים
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 16:00 עד 08:00 למחרת   הלל 165, ר"ג    תל אביב סופרפארם מינסטור
077-8880730 גורדון פינת דיזנגוף 129 מהשעה 16:00 עד 23:00  סופר פארם נופי ים 077-8882530 סופרפארם גורדון
סופר פארם ביג ק.אתא 8822695 רח' שער הגיא 14    חיפה גבע רח' איינשטיין 7 מהשעה 16:00 עד 23:00    נתניה
077-8880720 ההסתדרות 248   סופר פארם ארמון 077-8880820 הנביאים 18   סופר פארם חורב 077-8880130 חורב 
סופר פארם  077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:30    חולון סופרפארם 15    רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד  077-8880660 גולדה מאיר 7 חולון    אשדוד קניון חולון

22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

077- אילון קניון  סופרפארם  ברק  בני  ג'ראח     שיך  רפואי  מרכז   5893797 ג'ראח שיך  מרפאת  ירושלים  שבת    
סופרפארם שיכון דן 077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 08:00 עד 20:00 8880100 אבא הלל 165, ר"ג   תל אביב
077- גבירול  אבן  סופרפארם    20:00 עד   09:00 מהשעה   40 איינשטיין   077-8880080 אביב רמת  קניון  פארם  סופר 
077-8880730 גורדון פינת דיזנגוף 129 מהשעה  8881090 אבן גבירול 124 מהשעה 08:00 עד 20:00  סופרפארם גורדון
077- אלנבי סופרפארם  עד 20:00   מהשעה 08:00  ירושלים 49  שד'   077-8881300 יפו סופרפארם  עד 20:00    08:00
077-8882050 גני התערוכה 6  מהשעה 10:00 8881140 אלנבי 115 מהשעה 08:00 עד 20:00  סופרפארם נמל תל אביב
077-8881490 יגאל אלון 51 מהשעה 10:00 עד 20:00  סופרפארם שרונה 077-8882340 עד 20:00  סופרפארם יד אליהו 
רח' קלמן מגן 3 מהשעה 09:30 עד 20:00  סופרפארם איכילוב 077-8881070 ויצמן 14 א' מהשעה 10:00 עד 20:00
077-8882530 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 20:00 עד 08:00  סופר פארם נופי ים סופרפארם מינסטור
רח' איינשטיין 7 מהשעה 10:00 עד 20:00  סופר פארם ארלוזורוב 077-8882200 רח' דיזנגוף 208 מהשעה 10:00 עד 
השרון  קניון  נתניה עד 24:00     מהשעה 20:00  דיזנגוף 129  פינת  גורדון   077-8880730 גורדון פארם  סופר    20:00
077- 077-8880820 הנביאים 18   סופר פארם סינמול לב המפרץ סופר פארם ארמון 077-8880140 רח' הרצל    חיפה
077-8880130 077-8880720 ההסתדרות 248   סופר פארם חורב 8880200 שד ההסתדרות 55   סופר פארם ביג ק.אתא
0778880770/771 שמחה גולן  077-8881110 הנשיא 134   סופר פארם גרנד קניון חורב 15   סופר פארם האודיטוריום
077-8880790 077-8880380 החרושת - חוצות המפרץ 6   סופר פארם סיטי סנטר 54   סופר פארם חוצות המפרץ
077-8882240 רחוב  077-8881700 בר יהודה 111   סופר פארם רמת הנשיא שד' בן גוריון 6   סופר פארם ביג צ'ק פוסט
סופרפארם 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 09:00 עד 01:00   077-8880960 שונית 12    רמת גן
סופר  מרום סנטר לנדאו 7 מהשעה 09:30 עד 24:00    חולון בן גוריון 183 מהשעה 10:00 עד 23:30   077-8880640
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 077-8880660 גולדה מאיר 7 חולון    אשדוד פארם קניון חולון

עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.505-
אתמול: 211.505-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
33-22

תל אביב
32-25

חיפה
30-23

גולן
36-22

טבריה
40-25

גליל
32-21

באר שבע
36-22

אילת
42-28

היום - תחול עליה קלה נוספת 
בטמפרטורות. יעשה חם ויבש 

בהרים ובפנים הארץ והביל 
במישור החוף.

שבת - ללא שינוי ניכר במזג 
האויר.

ראשון - ללא שינוי ניכר במזג 
האויר.

שני - ללא שינוי של ממש במזג 
האוויר.

מזג האויר
עליה נוספת בטמפרטורות

שניראשוןשבת

17 "  '  :   | 3  :  | ( "  ) 4    :   | 1   :

    

 10:00-12:30 ‘   17:00-22:00 11:00-14:00  ‘ -‘   “   :  ‘
10:00-12:30 ‘   17:30-21:30 ‘ -‘     

65.000 עותקים במהדורת ה"נטובמייל" חמשה ימים בשבוע ובמהדורה המודפסת65.000

מאות עסקאות אטרקטיביות מחכות לכם מידי יום בלוח
modaot@hamevaser.co.il לפרסום בלוח 02-5805802 שלוחה 3 או במייל

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 

שיעורים

 קול הלשון שיעורים במגוון שפות ונושאים. 03-6171111 קול החסידות שיחות ומאמרים דא"ח מהרבי 
מליובאוויטש ושיעורים בתורת החסידות בשפות שונות: 02-5381111 אוצרות ברסלב לשמיעת שיעורים 
-03 שבת:  לפני  משעתיים  שבת  פתוח לשאלות בהלכות  קו   02-9950000 ברסלב  מרבני  שונות  בשפות 
6161616 והגית שאלות בדיני שבת, יום ו' מ-8:00: 1-599-560-560 תמיכה לטיסות ללא סרטים: -1-707
707-613 שאלות בענייני שמיה"ל כל ערב מ-21:00 עד 22:00: 052-7629658 שיעורים בגמ' הלכה ומוסר:

03-6171001 מחודדים הקו לשמיעת סיכומי הדף היומי- 079-9379634

הכוונה וחינוך

שמע בני המרכז להכוונה  09:00-15:00 מרכז הקשיבה יעוץ והכוונה לבני הישיבות בבני ברק 03-6161067
פלא  וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א. ימים א', ג', ה', מ-20:30 עד 22:30. 02-6511613
לב  יועץ מרכז סיוע והכוונה בחינוך ושלום בית בראשות הרה"ג רבי דוד לוי שליט"א. א-ה 02-5827080
שומע מענה ללבטים ומצוקות. מוקד לצעירים. א'-ה': מ-21:00 עד 23:00. ירושלים 02-5312555. מרכז -03
6145050. מקרים דחופים - כללי: 052-7633333 חסידי 052-7632222. מוקד טלפוני לצעירות, א'-ה': מ-21:00 עד 

הישיבה מוקד 'אחינו' לסיוע והכוונה לישיבות 1800-20-18-18 02-6512222 23:00, א' מ-9:00 עד 11:00
בינת הלב בהכוונת הגר"י לורינץ שליט"א מומחים ואנשי מקצוע מנוסים יעוץ וטיפול דיסקרטי להורים בבעיות 

עמלנו מסגרות לנוער חרדי מתמודד בפריסה ארצית 052-7122426 חינוכיות ורגשיות, 1599-590-590

ועדי כשרויות:

03-6182647 03-6193582    בד"ץ מהדרין  הרב לנדא: 02-6700200    בד"ץ   בד"ץ העדה החרדית:
02- הדת: מחזיקי  בד"ץ      02-5421228 ישראל: אגודת  בד"ץ      08-9390816/7 רובין: הרב  בראשות 

03-6773330    כשרות למהדרין חקלאות ע"פ התורה בראשות הגר"י  5016777    בד"ץ שארית ישראל:
02-6550550    בד"ץ חוג חת"ס: אפרתי שליט"א ת.ד 155 יד בנימין 08-8634225     בד"ץ בית יוסף:

03-9317040 03-5792601    בד"ץ חוג חת"ס פ"ת:

בית הוראה: 

  'מנחת יצחק' העדה החרדית ירושלים 02-6222779 בתא קולי    קו ההלכה שע"י בתי ההוראה בנשיאות 
24 שעות ביממה מבית ההוראה שע"י הגר"מ  מרן הגר"נ קרליץ שליט"א 072-2152222  מענה הלכה
קוק  הגרב״צ  בראשות  ירושלים  הכללי  הוראה  בית  שע״י  ההלכה  שליט"א 073-7246000  מוקד  גרוס 

שליט״א 072-2133466

ALFAFA

  



כתב אישום: שני ערבים תושבי 
טמרה הביעו תמיכה בדאע"ש
במחשביהם אותרו תכנים של 'המדינה האיסלמית', לרבות הדרכה ושיטות 

להכנת אמצעי לחימה וביצוע פיגועי טרור

מאת חיים מרגליות

בפעילות  כי  לפרסום  הותר 
ומשטרת  השב"כ  של  משותפת 
שני  שעבר  בחודש  נעצרו  ישראל 
לבי־ בחשד  טמרה  תושבי  ערבים 
המדינה  בטחון  נגד  פעילות  צוע 
דאע"ש  הטרור  ארגון  של  בשמו 
כתב  האיסלמית').  ('המדינה 

אישום הוגש נגד השניים.
יאסין  אמין  הם  הערבים  שני 

– בן 22, סטודנט לרפואה בסלוב־
קיה ועלי ערמוש – בן 28, שנחשד 
עבי־ לביצוע  בחשד  בעבר  ונחקר 
רות בטחון בזיקה לארגון דאע"ש.
התברר  בשב"כ  מהחקירה 
בדאע"ש  תומכים  השניים  כי 
עד  כשליחיו,  עצמם  רואים  ואף 
האיסלמית  החליפות  להקמת 

בישראל.
לקידום  פעילותם  במסגרת 
שני  סייעו  הטרור,  ארגון  מטרות 

אידאולוגיית  בהפצת  החשודים 
אח־ בקרב  האיסלמית'  'המדינה 

רים.
עוד התברר בחקירתם בשב"כ 
השניים  כי  ישראל  ובמשטרת 
רבים  קבצים  למחשביהם  הורידו 
משמעותיים  תכנים  המכילים 
לרבות  האיסלמית',  'המדינה  של 
אמצעי  להכנת  ושיטות  הדרכה 
לחימה וביצוע פיגועי טרור, וזאת 

לטובת ביצועם במועד מתאים.

דיווח: ארה"ב צפויה לחדש בקרוב את שיחות הגרעין עם קוריאה הצפונית 
מאת יעקב א. לוסטיגמן 

בקרוב  לחדש  צפויה  ארה"ב 
את השיחות עם קוריאה הצפונית, 

בענין התפרקותה של זו האחרונה 
מנשקה הגרעיני. כך הודיע אתמול 
בכיר דרום קוריאני, לאחר פגישה 
האמריקאי  השליח  עם  שקיים 

לקוריאה הצפונית, סטפן ביגון. 
הוסיף  קוריאני  הדרום  הבכיר 
תהיינה  שהשיחות  מעריך  הוא  כי 
הצ־ את  תקדמנה  הן  וכי  טובות, 

דדים לקראת הסכם של ממש. 

זמן  לאחר  יחודשו  השיחות 
בעקבות  קיפאון,  של  ממושך 
של  השניה  הפסגה  פגישת  כשלון 
רודן  עם  טראמפ  ארה"ב  נשיא 
און.  ג'ונג  קים  הצפונית  קוריאה 

בירת  בהאנו  התקיימה  הפגישה 
נטש  און  ג'ונג  וקים  וייטנאם, 
השתתף  לא  ואפילו  בעיצומה, 
טראמפ  עם  העיתונאים  במסיבת 
לאחר סיום השיחות. במקום זאת 

על  ובישר  לבדו,  טראמפ  התייצב 
התקדמות  כל  הושגה  שלא  כך 
היחסים  כי  טען  אך  אופרטיבית, 
בינו ובין קים ג'ונג און עדיין טובים. 
הצפונית  קוריאה  ביצעה  מאז 
נמוכה,  מדרגה  אך  פרובוקציות, 
כדוגמת שיגור טילים לטווח קצר, 
לצורך  שנועדו  ניסויים  במסגרת 

המשך פיתוח הטילים הללו. 
בח־ במערב  הגיבו  בתחילה 

אך  הטילים,  שיגורי  על  ריפות 
כי  אמר  טראמפ  ארה"ב  נשיא 
וכי  בכך,  מה  של  בענין  מדובר 
אין כל מניעה שקוריאה הצפונית 
משום  קצר,  לטווח  טילים  תשגר 
כו־ עליה  שהוטלו  שהאיסורים 

ארוך,  לטווח  טילים  שיגורי  ללים 
וביצוע ניסויים בנשק גרעיני. 

.
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הקודם זוכה!

הגיעו מבחר
דגמי תש״פ

נחת מאמריקה 

התקפה נגד מטוס ישראלי?

דיווח בעיראק: בוצע ירי לעבר מטוס ביון 
שחג מעל שטח בשליטת מיליציה שיעית 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מעל  אתמול  שחג  ביון  מטוס 
רבה  פעילות  מתקיימת  שבו  אזור 
חשד  'אל  השיעית  המיליציה  של 
ידי  על  אתמול  הותקף  א־שאעבי', 
אנשי המיליציה. כך מדווחת רשת 
המזוהה  הלבנונית,  מיאדין'  'אל 
ובאחרונה  בלבנון,  חיזבללה  עם 
מזירות  רבה  במהירות  דיווחה 
האירא־ המעוזים  כנגד  ההתקפה 

ניים בסוריה. 
בדיווח לא נמסר אם כלי הטיס 
נפגע, מה שמלמד ככל הנראה על 
כך שהירי החטיא את מטרתו. כמו 
כן לא נמסר לאיזו מדינה השתייך 
מטוס הביון, וספק אם אנשי המי־

ליציה הצליחו לזהות אותו. 
השי־ המיליציה  של  בסיסים 
אירא־ שליטה  תחת  הנתונה  עית, 

נית, הותקפו בשבועות האחרונים 
הטילים  ומחסני  מוקדים,  במספר 

המיליציה  הושמדו.  בהם  שהיו 
הללו  במתקפות  מאשימה  עצמה 
ביש־ אך  ישראל,  ואת  ארה"ב  את 
ראל שמרו על עמימות, ולא הגיבו 

לדיווחים אלו. 

תאילנד: פעוט ישראלי הותקף 
על ידי נמר – מצבו יציב 

מאת יעקב א. לוסטיגמן

פעוט ישראלי הותקף אתמול על 
שבתאילנד.  קוסמוי  בעיר  נמר,  ידי 

בבנגקוק  הישראלית  מהשגרירות 
בקשר  נמצאת  השגרירות  כי  נמסר 
הרפואה,  צוותי  ועם  המשפחה  עם 

ודואגת לפעוט ולמשפחתו.
השנתיים  בן  ההודעה,  פי  על 
נש־ ולא  יציב,  מצבו  בפניו.  נפגע 

קפת כל סכנה לחייו. עוד נמסר, כי 
כשנבהל  התעלף,  הפעוט  של  סבו 
הוא  אך  מותקף,  נכדו  את  לראות 

טופל במקום ולא נזקק לאשפוז. 
נסיבות האירוע לא פורסמו, אך 
ידוע כי בקוסמוי ובמקומות נוספים 
ופסטי־ קרקסים  פועלים  בתאילנד 
לראווה  מוצגות  בהם  שונים,  בלים 
חיות טרף, והמבקרים יכולים ללטף 
אותן ולהצטלם איתן. יתכן שהפעוט 

נפגע בפעילות מסוג זה.

04-950-9000
112

res@kinorothotel.co.il
www.kinorothotel.co.il

בכשרות המהודרת 
בד"ץ העדה החרדית

בהנחה
שלא סגרתם חופשה עדיין

סופ“ש חלומי בכינורות 
בתאריכים: כז‘ אב – א‘ אלול

בהנחה של 
₪ 750

יום רביעי 
 מירוץ חושים

יום חמישי  
המסע אל החלל 

עם יוסי זכותא

שבת פרשת ראה
שבת מיוחדת בליווי מקהלת ידידים 
עם החזן צבי וויס והרב מאיר שוורץ

חדרים אחרונים!
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